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Stencilen:  
maandag 22 augustus 
Jan Monteban  

Bundelen: 
woensdag 24 augustus   
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder 
Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor september 
met vermelding van afzender: 
Uiterlijk vrijdag 19 augustus bij 
Pia van der Linden  
p/a Mauritsweg 64 
Tel : 06 28478396 
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 
 
Wat een verrassing vond u in de brievenbus: een gecombineerd nummer van uw vertrouwde Rijs-
oord aan ‘t Woord met daaraan gespiegeld het blad ‘De Toekomst’ van de Levensbron. 
Op deze manier kunt u alvast een beetje vertrouwd raken met de berichten uit de gemeente 
waar we, zoals het er nu naar uitziet, begin 2024 mee samengaan.  
 
Er zijn verschillende gezamenlijke activiteiten gepland zoals de BBQ, gezamenlijke zomerdien-
sten, een gezamenlijke startzondag én een door de commissies Gemeenteopbouw-en Toerusting 
van beide kerken georganiseerde cyclus over levenseinde en rouwverwerking.  
 
Voor degenen die thuis blijven deze zomer zijn er gelukkig nog de inloopochtenden en het 
Lunchcafé.  
 
Wegens een lange vakantie (zie elders in dit blad) zullen de september én oktober editie van 
Rijsoord aan het woord worden samengesteld door Pia van der Linden. Heel fijn dat ze hiertoe 
bereid is! Ze heeft het jarenlang gedaan, dus het moet helemaal goed komen! 
 
De kerkenraad is druk bezig met het vervullen van de openstaande vacatures. Het valt voorals-
nog niet mee om voldoende gemeenteleden te vinden die bereid zijn om een nieuwe taak binnen 
de kerkenraad en het pastoraat te vervullen. Het stemt tot grote dankbaarheid dat er veel pas-
torale werkers en ambtsdragers zijn die keer-op-keer hun ter-
mijn weer verlengen!!! We willen toch graag als gemeente een 
goede organisatie vormen die zowel bestuurlijk als pastoraal 
goed functioneert. We zijn zeer dankbaar dat we voor het pas-
toraat een beroep mogen doen op onze consulent Ds. Streef-
kerk! Na een welverdiende vakantie tot half juli is hij weer 
beschikbaar om bij ernstige ziekte onze gemeenteleden bij te 
staan. Zó fijn! 
 
Ik wens u allen een fijne vakantie!  
 
Uw voorzitter, 
Ellie Lagendijk 
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Erediensten 
Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van de betreffen-
de zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14% 
 
Zondag 3 juli 2022 
09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel 
Chauffeurs : C. Bezemer en C.J. Op den Brouw 
Koster : Henk van der Starre 
Organist : Harry Heystek 
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zondag 10 juli 2022—Gezamenlijke dienst in de Levensbron 
Voor verdere info zie ‘De Toekomst’ 
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en D.W. Alblas 
  
Zondag  17 juli 2022—Gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk 
09.30 uur : Ds. P. van Die, Mijnsherenland 
Chauffeurs : J. op den Brouw en J. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Organist : Rene Barnard 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zondag 24 juli 2022—Gezamenlijke dienst in de Levensbron 
Voor verdere info zie ‘De Toekomst’ 
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W. van Gameren 
 
Zondag 31 juli 2022—Gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk 
09.30 uur : Ds. A.M. Los, Oosterhout 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en M.C. Verveer 
Koster : Henk van Mastrigt 
Organist : Jacob van Nes 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zondag 7 augustus 2022—Gezamenlijke dienst in de Levensbron 
Voor verdere info zie ‘De Toekomst’ 
Chauffeurs : W.C. Barnard– Lieve en P. Bezemer 
 
Zondag 14 augustus 2022—Gezamenlijke dienst in de Opstandingskerk 
09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht 
Chauffeurs : A. Bode en N. Baars 
Koster : Hans Vietsch 
Organist : Matthijs op den Brouw 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 



juli/augustus 2022<< >>> 46e jaargang no 7/8  Gereformeerde Kerk Rijsoord 

5 

Zondag 21 augustus 2022—Gezamenlijke dienst in de Levensbron 
Voor verdere info zie ‘De Toekomst’  
Chauffeurs : B. Sintemaartensdijk en C. IJsselstein 
 
Zondag 28 augustus 2022 
09.30 uur : Ds. H. IJzerman, Rotterdam 
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw en Cl. Bezemer 
Koster : Henk van der Starre 
Organist : Rene Barnard 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
 
Zondag 4 september 2022—STARTZONDAG—VIERING HEILIG AVONDMAAL 
Gezamenlijke dienst met de Levensbron in de Levensbron 
09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink– van den Dool, Ridderkerk  
Chauffeurs : D.W. Alblas en H. Bestebreurtje 
Koster : Nellie en Johan Vlietstra 
Lector ; Edo van Laecke 
Organist : Nico de Mol 
Collecte : 1e Avondmaalscollecte Oeganda, 2e voor kerk 
 

 
Pastoraat 
 
Mevr. Gonnie Noordermeer-Nunnikhoven (Kastanjelaan) is 21 mei jl. overleden. 
Op zaterdag 28 mei was de dankdienst voor haar leven met aansluitend de begrafenis. 
 
Jos Haasjes (Drie Rivierenlaan) ligt nog in het Maasstad ziekenhuis, hij is buiten levensgevaar. Hoe het 
verder met hem zal gaan is erg onzeker. 
 
Mevr. Alie van Wingerden-de Weerdt (Rijksstraatweg) heeft een paar dagen in het ziekenhuis gelegen, 
zij gaat een spannende periode van onderzoeken tegemoet. 
 
Mw. W.B. Kooijman-van Noort (Klooslaan) verblijft nog in de Hof van Sliedrecht te Sliedrecht. 
 
Mevr. A. Blaak (Mauritsweg) mocht weer thuiskomen uit het zorghotel van Swinhove 
 
Dhr. A. Bode was doorgegaan met de behandelingen maar door een Corona besmetting moest hij op 
doktersadvies stoppen. Hoe het verdere verloop van de behandeling zal zijn is nog niet bekend. 
 
Dhr. H. Bestebreurtje (Kloosplantsoen) mocht na een operatie weer uit het ziekenhuis thuiskomen. 
 
Wij willen de jongeren die geslaagd zijn van harte feliciteren en mochten er jongeren zijn die nog een 
herexamen hebben of gezakt zijn, veel succes en doorzettingsvermogen toewensen. 
 
Zachtjesaan komen we in de zomerperiode waarin we even tot rust mogen komen. 
 
Vanuit het wijkteam wens ik u allen een fijne vakantieperiode toe. 
 
Hartelijke groet vanuit het wijkteam, 
 
Elselien van Gameren. 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

6 

 
In memoriam – Gonnie Noordermeer 
 
 
Op zaterdag 21 mei is overleden Allegonda Dorothea,  Gonnie Noordermeer-Nunnikhoven in de 
leeftijd van 89 jaar. Zij woonde aan Kastanjelaan in Ridderkerk. Op de rouwkaart staat de tekst 
uit psalm 91: Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een veilig schild.  
 
Gonnie werd geboren in het diaconessenhuis in Rotterdam in de crisistijd, als jongste dochter in 
het gezin Nunnikhoven. Het gezin woonde aan de Rijkstraatweg waar Gonnie en Hadde ook nog 
vele jaren gewoond hebben. Ze ging iedere dag lopend naar de School met de Bijbel, aan de Rijks-
straatweg. Na de lagere school ging zij op de fiets, door weer en wind, naar de HBS in Dordrecht. 
 
Daarna moest er worden gewerkt. Ze ging werken in het bedrijf van haar vader. Vader grossierde 
in fruit. Op het Noordplein in Rotterdam was de markt. Hier werd door alle grossierders het fruit 
doorverkocht aan groentehandelaren. Ook Gonnie reed in de vrachtauto naar Geldermalsen, met 
een rijtuigkussen achter de rug, anders kon ze niet bij de pedalen van de Amerikaanse Ford. Iede-
re ochtend stond ze om drie uur op. Dit was het begin van haar handelsleven. 
 
Na een bezoek aan Wenen besloot Gonnie dat zij een eigen winkel wilde openen in ‘Modern art’. 
Op 2 april 1958 werd de winkel ‘Artistico’ geopend aan de Aert van Nesstraat in Rotterdam. In 
1972 huwde Gonnie haar grote liefde Hadde Noordermeer. Het stel ging wonen in het ouderlijk 
huis bij vader waar inmiddels moeder was overleden. 
 
In de avonduren was er ook tijd voor de kerk. Ze had zitting in de Commissie van Beheer als be-
heersouderling, was meerdere periodes wijkouderling. In de oogsttijd werden er regelmatig stoof-
peertjes uitgedeeld op de kerkenraadsvergadering. Op 2 oktober 1995, exact 37,5 jaar na de ope-
ning, ging ‘Artistico’ over in andere handen.  
 
De verwachting was dat hun leven in rustiger vaarwater zou komen.  
 
Maar, zoals u allen weet,  is er daarna een moei-
lijke periode aangebroken door de handicaps van 
Hadde.  
 
Ze heeft tijdens die periode toch duidelijk de 
hand van God gevoeld als een rode draad in hun 
beider leven.  
 
Ook de kerkgemeenschap is altijd als een liefde-
volle mantel ervaren.  
 
Hadde is overleden op 22 juni 2015.  
 
Het lievelingslied van Gonnie, 
daarbij refererend aan het lijflied van Hadde , 
is :  
 
Beveel gerust uw wegen 
Al wat u ‘t harte deert 
der trouwe hoede en zegen 
van Hem, die ‘t al regeert. 
Die wolken, lucht en winden 
wijst spoor en loop en baan, 
zal ook wel wegen vinden 
waarlangs uw voet kan gaan.  
 
 
De begrafenis was op zaterdag 28 mei op de begraafplaats Vredehof, na een dankdienst voor haar 
leven hier in de Opstandingskerk.  
 
Op 29 mei herdachten wij haar in de kring van onze  gemeente, haar familie, zoals ze dat zelf ver-
woordde tijdens de dienst op 17 april jl. 
 
We bidden om troost voor de familie en degenen die met hart en ziel zo goed voor haar gezorgd 
hebben. 
 
Ellie Lagendijk 
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SOS Kinderdorpen 
 

SOS Kinderdorpen is een organisatie die zich over de hele wereld inzet om getroffen families en 
kinderen te ondersteunen. 
 
Zo zijn ze al meer dan 20 jaar actief in Oekraïne. Door deze lokale aanwezigheid en steun in de 
vorm van giften ect. konden ze direct in actie komen. 
Zo konden omringende landen als Polen, Roemenië en Hongarije, maar ook in Italië en Oostenrijk, 
snel getroffen families en kinderen opvangen en helpen. 
Zo zijn er al ongeveer 200 families onder hun zorg uit de regio Kiev en Luhansk geëvacueerd en op-
gevangen in SOS-kinderdorpen in Polen. 
 
Naar verwachting worden hier op korte termijn nog ruim 1000 families opgevangen. 
In de grensregio’s, maar ook in Oostenrijk en Italië, hebben we de opvangcapaciteit uitgebreid en 
60.000 gevluchte Oekraïners opgevangen. Zij krijgen onderdak, eten, drinken en psychosociale 
zorg. 
Ook brachten samen met lokale organisaties zo’n 150 kinderen uit tehuizen in Charkov naar een 
veiligere regio. 
 
Natalia een maatschappelijk werker die voor SOS-kinderdorpen in Oekraïne werkt verteltonder an-
dere dat kinderen niet praten over hun trauma’s. Zij delen hun gevoelens tijdens het spelen. Zo 
willen ze onder de tafel spelen omdat dat veilig voelt en tekenen ze personen die ze missen. 
 
Hoe dit conflict zich ook ontwikkelt, SOS-kinderdorpen ondersteunt kinderen en families in Oekra-
ïne al twintig jaar en zal dat blijven doen. Wat er ook gebeurt!! 
De lokale medewerkers zetten zich elke in om getroffen kinderen en families te helpen. 
Om dit te kunnen doen is hulp onvermijdelijk. 
De diaconie ondersteunt SOS-kinderdorpen al vele jaren door giften. 
Op deze manier hopen we een steentje bij te dragen in de hulp aan kwetsbaren in de samenleving.  
 
Uw Diaconie  

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 juli zal 
plaatsvinden op 28 juli 2022 en van de maand augustus op 29 augustus 2022. 
 
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 

BAZAAR LEVENSBRON   23 EN 24 SEPTEMBER 
 

 
De Levensbron start weer met hun jaarlijkse bazaar. 
 
Op Vrijdag 23 september van 19.00 tot 21.30 uur en op Zaterdag 24 september van 10.00 tot 16.00 uur 
bent u van harte welkom aan de Jan Luykenstraat 10 in Ridderkerk. 
 
Maar naast bezoekers zijn er ook altijd veel vrijwilligers nodig!! 
En daar zijn we naar op zoek! 
 
Nu de bazaar in Rijsoord is opgehouden, zijn er misschien best wel mensen, die het leuk vinden om bij 
de Levensbron mee te doen. 
 
De gezellige drukte en het ontmoeten van veel mensen geeft altijd 
een bijzondere sfeer aan het evenement bazaar. 
Ook is het een prima gelegenheid om weer wat meer mensen van de 
Levensbron te leren kennen. 
Wilt u iets doen op bepaalde tijdstippen of helpen de kramen te vul-
len dan kunt dit doorgeven aan Dick Alblas die dan zorgt dat het aan 
de commissie van de Levensbron wordt doorgegeven. 
 
Dick Alblas  
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Cyclus over levenseinde, stervensbegelei-
ding, overlijden, rouwverwerking 
 
Gemeenteopbouw en Toerusting en de Taakgroep en de 
Taakgroep Vorming en de Toerusting uit de Levensbron 
organiseren samen een cyclus over levenseinde, ster-
vensbegeleiding, overlijden en troost. 
 
Zondagmiddag 30 oktober om  
15.30 uur—Levensbron 
Een lezing door Jan Huisman en Annemieke van Oost.  
 
Zondagmiddag 13 november om  
15.30 uur—Opstandingskerk 
Martine Versteeg—Van Mastrigt van  
Intermentia Uitvaartverzorging vertelt over haar werk 
 
in Januari hopen we Ds. Marinus van den Berg te verwelkomen. Hij verzorgt een interactieve bij-
eenkomst over Rouwverwerking.  
 
Noteert u alvast de data in uw agenda?  
 
Gemeenteopbouw en Toerusting 
Taakgroep Vorming en Toerusting 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand mei is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde collectebonnen 
totaal  € 1.936,04 ontvangen.  
 
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
 
01-05-2022 Kerk in Actie Noodhulp € 147,35 
 Onderhoud gebouwen € 106,09  
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   41,26  
 
08-05-2022 Kerk € 123,00  
 Onderhoud gebouwen €   88,56  
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   34,44      
 
15-05-2022 Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat € 152,18  
 Onderhoud gebouwen € 109,57 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   42,60   
 
22-05-2022 Kerk € 290,96  
 Onderhoud gebouwen € 209,49  
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   81,47  
 
26-05-2022 Diaconie € 105,86  
 Onderhoud gebouwen €   76,22  
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   29,64   
 
29-05-2022 Jeugdwerk Protestantse Kerk € 148,68  
 Onderhoud gebouwen € 107,05 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   41,62    
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Stand per 17 juni 2022: 
 
Door 134 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 67.481,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 49 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
 
U kunt  ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren naar ons 
adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij één van de leden van het college, 
of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er.  
 
Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder 
vermelding van “VVB 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 
 

 

Vrijwilligers gezocht voor de kerkdiensten in  

verpleeghuis Smeetsland, IJsselmonde 

 

Wonen in een verpleeghuis betekent een hele verandering. Van de huiskamer, het eten en slapen, tot 
de mensen om je heen. Wat is het dan fijn als je op zondagmorgen naar de kerkdienst in het ver-
pleeghuis kunt. Om dat mogelijk te maken zoeken we vrijwilligers voor het geheel vernieuwde 
Smeetsland.  

De renovatie van het verpleeghuis is bijna klaar en vanaf september wonen alle bewoners weer onder 
een dak en hebben we extra vrijwilligers nodig voor de kerkdiensten. 

Wij zoeken mensen voor de zondagmorgen van 10.00 tot ongeveer 12.30 uur. U kunt zelf aangeven 
hoe vaak u wilt helpen. De diensten zijn de eerste en derde zondag van de maand en beginnen om 
11.00 uur.. U haalt bewoners op voor de dienst en na de dienst brengt u hen weer naar de afdeling. 
Naderhand wordt er nog met de vrijwilligers koffie gedronken. 
 

Het is dankbaar werk, dat voldoening schenkt, binnen een gezellig en betrokken team van vrijwil-
ligers. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met Cootje en Wim IJsselstein,  vrijwilligers, 
0180-421848  of Emmy Lingen, geestelijk verzorger van Smeetsland, IJsselmonde, 088 
8231003. U kunt zich aanmelden bij Sandra Muizer, coördinator vrijwilligers van Smeetsland, 088 
8231003. Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek en wordt u ingeschreven als vrijwilliger bij 
Smeetsland. 

Helpt u mee om de kerkdiensten mogelijk te maken? Hartelijk bedankt namens de bewoners. 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

10 

Zangeres 4Tune overleden 
 
Op 8 mei jl. mochten we genieten van een op-
treden van de band 4Tune.  
 
Tijdens dat optreden vertelde zangeres Judi haar 
levensverhaal. Het was heel aangrijpend, het 
heeft velen ontroerd. 
 
Tot verdriet van velen is op donderdag 9 juni 
2022 een einde gekomen aan het leven van Judi.  
Ze is 22 jaar geworden.  
 
Bij het ‘In memoriam’  op Facebook staat een 
verwijzing naar de dienst in onze kerk, waar ze 
vertelde hoe moeilijk ze het leven soms vond.  
 
Op vrijdag 17 juni is afscheid van haar genomen.  
 
 
 
 

Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, 
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 verhui-
zing graag een bericht in verband met de kerke-
lijke administratie. 

Verjaardagen  
 
JULI 
                             
7 juli 1942 
De heer C. IJsselstein 
Mauritsstraat 4 
2988 EE  Rijsoord 
 
7 juli 1942 
De heer J. IJsselstein 
Vlasstraat 13 
2988 XR  Rijsoord 
 
8 juli 1945 
Mevrouw S. van der Starre-de Jong 
Lohmanpark 81 
2982 VV  Ridderkerk 
 
9 juli 1940 
Mevrouw  W. Kuiper-de Jong 
Strevelszicht 27 
2988 AS  Rijsoord 
 
16 juli 1937 
Mevrouw  T.  Los-Luthart 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord    
  
20 juli 1937 
De heer T.P. van der Burg 
Boksdoornstraat 132 
2982 BD Ridderkerk 
 
21 juli 1937 
De heer J.W.v.d.Burg 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ Ridderkerk 
 
26 juli 1944 
De heer J.W.I. Davidson 
Pruimendijk 69 
2989 AG  Ridderkerk 
 
31 juli 1944 
Mevrouw P. de Waard-van Wuijckhuijse 
Jac. van Ruisdaelstraat 5 
2981 JA  Ridderkerk 
 

 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 

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

 
Heeft u belangstelling voor de wekelijkse 
nieuwsbrief van de Levensbron? 
Meldt u zich dan per mail bij: 
 
 
ledenadministratie@levensbron.nl 
 
en u ontvangt hem iedere week in uw mail-
box!!! 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

11 

Van de predikant 
 
We kunnen terugkijken op een goed gemeenteberaad met beide gemeenten aansluitend aan de kerkdienst 
van 22 mei in de Opstandingskerk. Het was mooi om de bijeenkomst meteen na een (uiteraard ook) geza-
menlijke kerkdienst te doen.  
Beide kerken gaan het proces van samengaan immers aan met de bedoeling dat de lofzang gaande gehou-
den wordt, ook op de manier waarop dat in de Levensbron en Opstandingskerk gebeurt. En daarin hebben 
beide gemeenten elkaar nodig. De omstandigheden vragen er om als gemeente niet op ons eigen eilandje 
te blijven. Het was een dienst met Avondmaal. Eén van de dingen die oplicht in het Avondmaal is de grote 
verbindende betekenis: we worden allen genodigd door dezelfde Heer, op voet van gelijkheid gaan we met 
elkaar aan tafel.  
 
Vanuit beide gemeenten was er een goede opkomst en de sfeer was zondermeer goed en opbouwend te 
noemen. Ook bij het informele gedeelte, nog weer daarna, waren veel mensen aanwezig. De vragen waren 
vooral informatief van aard. Ten aanzien van de koers om te komen tot één gemeente met één gebouw en 
één predikant werden geen tegenwerpingen en bedenkingen geuit.  
 
Waarbij wel duidelijk werd dat de keuze om te komen tot één gebouw wel de meest lastige wordt. Als het 
hart spreekt willen de meesten van ons toch het liefst het eigen kerkgebouw behouden. Het voelt als een 
onmogelijke, pijnlijke keuze om één van de gebouwen te moeten sluiten. In de stuurgroep, die de week 
daarop bij elkaar kwam, was de spanning die dat met zich meebrengt voelbaar. Logisch dat het spanning 
oproept: het gáát echt ergens over; het raakt het hart. Het gaat niemand in de koude kleren zitten.  
 
We worstelden met de vraag hoe we goed en zorgvuldig kunnen wegen welk kerkgebouw we het beste af 
zouden kunnen stoten. En het werd weer eens duidelijk dat dat communicatief ook nauw luistert. Een mis-
verstand is gauw geboren en niet alles wat wordt gezegd is ook meteen een standpunt van een kerkenraad.  
 
Terug naar het gemeenteberaad. Voor wie dat wil, is de presentatie en een samenvatting van de (door mij) 
gesproken tekst opvraagbaar bij de scribae of ondergetekende. Er komt nog een verslag beschikbaar nadat 
het door de kerkenraden is vastgesteld.  
 
Wat betreft het beroepen van een predikant. De stand van zaken van dit moment is dat de beroepingscom-
missie gesprekken heeft gehad, maar die hebben tot nu toe niet tot resultaat geleid. Het is op ’t ogenblik 
heel moeilijk om een predikant te vinden, daar lopen alle gemeenten tegenaan. De beroepingscommissie 
gaat door met zoeken van kandidaten.  
 
De advertentie staat intussen opnieuw op de website van beide gemeenten. Er komt een aparte adverten-
tie in dagblad Trouw en in het tijdschrift Woord & Dienst. De vraag is of u alstublieft ook (weer) namen 
wilt noemen van mogelijke kandidaten.  
 
We hebben er ook voor gekozen om de term ‘Interim-Predikant’ los te laten, omdat die toch te veel hangt 
aan mijn werkzaamheden waarmee ik begon voor de Levensbron, nu alweer anderhalf jaar geleden. Ter-
wijl ik vanaf 1 juli alleen nog maar voor beide gemeenten werk aan het samengaan. Omdat we (nog) geen 
betere vervangende benaming konden bedenken (suggesties welkom!) heb ik maar eenvoudig “Van de pre-
dikant” boven dit stukje gezet, hoewel dat weer vatbaar is voor het misverstand dat ik de gemeente-
predikant ben. Nou ja, allemaal niet zo belangrijk, maar ’t is maar dat u het weet. 
 
De werkzaamheden van de anderhalf jaar Levensbron worden op de laatste dag van juni geëvalueerd in de 
kerkenraadsvergadering van die avond. Maar ook opmerkingen en kritische noten van gemeenteleden zijn 
zeer welkom!  
 
Ik hoop van harte dat u een goede zomer tegemoet gaat.  
En ik zie graag uw opmerkingen, vragen en suggesties tegemoet op het inmiddels bekende telefoonnummer 
of mailadres: 06 53 9292 86 en marius.braamse@gmail.com 
 
Hartelijke groeten,  
ds Marius Braamse 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
juli 
 
 
  

vr 1 jul 2 Korintiërs 13:1-13 Onderzoek jezelf 

za 2 jul Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

zo 3 jul Lucas 10:1-16 Herauten 

ma 4 jul Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 

di 5 jul Lucas 10:25-37 Vragen naar de bekende weg? 

wo 6 jul Lucas 10:38-42 De eerste zorg 

do 7 jul Psalm 140 Red mij van belagers 

vr 8 jul 1 Koningen 1:1-21 Zelf uitgeroepen koning 

za 9 jul 1 Koningen 1:22-40 Uitgekozen koning 

zo 10 jul 1 Koningen 1:41-53 Rechtvaardig en krachtige koning 

ma 11 jul 1 Koningen 2:1-12 Oud zeer 

di 12 jul 1 Koningen 2:13-25 Onschuldig verzoek? 

wo 13 jul 1 Koningen 2:26-35 Hier zal ik sterven 

do 14 jul 1 Koningen 2:36-46 Fatale eed 

vr 15 jul 1 Koningen 3:1-15 Menselijke wijsheid 

za 16 jul 1 Koningen 3:16-28 Goddelijke wijsheid 

zo 17 jul Psalm 15 De volmaakte levensweg 

ma 18 jul 1 Koningen 4:1-20 12 stammen, 12 maanden 

di 19 jul 1 Koningen 5:1-14 Overvloed 

wo 20 jul 1 Koningen 5:15-32 Handel in natura 

do 21 jul 1 Koningen 6:1-18 Het huis van de HEER 

vr 22 jul 1 Koningen 6:19-38 7 jaar voor de tempel 

za 23 jul Psalm 141 Op U richt ik mijn ogen 

zo 24 jul Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 

ma 25 jul Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 

di 26 jul Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 

wo 27 jul Psalm 70 Kom spoedig! 

do 28 jul Lucas 11:37-44 Wat verdient de schoonheidsprijs? 

vr 29 jul Lucas 11:45-54 Hypocrisie 

za 30 jul Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 

zo 31 jul Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
augustus 

ma 1 aug Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 

di 2 aug Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet onverwacht 

wo 3 aug Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 

do 4 aug 1 Koningen 7:1-12 13 jaar voor het paleis 

vr 5 aug 1 Koningen 7:13-26 Ontzagwekkend vakmanschap 

za 6 aug 1 Koningen 7:27-39 Alles met zorg bekleed 

zo 7 aug 1 Koningen 7:40-51 Voltooiing 

ma 8 aug 1 Koningen 8:1-11 Inwijding 

di 9 aug 1 Koningen 8:12-21 Gods woorden uitgekomen 

wo 10 aug 1 Koningen 8:22-32 Salomo's gebed 

do 11 aug 1 Koningen 8:33-43 Verhoor zelfs de vreemdeling 

vr 12 aug 1 Koningen 8:44-53 Bidden richting Jeruzalem 

za 13 aug 1 Koningen 8:54-66 Omvangrijk vredeoffer 

zo 14 aug 1 Koningen 9:1-9 Niets zal God ontgaan 

ma 15 aug 1 Koningen 9:10-28 Een gegeven paard... 

di 16 aug 1 Koningen 10:1-9 Indrukwekkend bezoek 

wo 17 aug 1 Koningen 10:10-20 Uitwisseling van rijkdom 

do 18 aug 1 Koningen 10:21-29 Het is goud dat daar blinkt 

vr 19 aug Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen oog 

za 20 aug Lucas 13:10-21 Klein begin 

zo 21 aug Lucas 13:22-30 Wie gered worden 

ma 22 aug Lucas 13:31-35 Drie dagen 

di 23 aug Psalm 112 De mens met ontzag voor God 

wo 24 aug 1 Koningen 11:1-13 Salomo's harem 

do 25 aug 1 Koningen 11:14-25 Tegenstanders 

vr 26 aug 1 Koningen 11:26-43 Verscheuring in gang gezet 

za 27 aug 1 Koningen 12:1-19 Jeugdige overmoed 

zo 28 aug 1 Koningen 12:20-32 Snel in de fout 

ma 29 aug 1 Koningen 12:33–13:10 Een naamloze man van God 

di 30 aug 1 Koningen 13:11-22 Misleid door een collega 

wo 31 aug 1 Koningen 13:23-34 Ach mijn broeder... 
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Ontmoetingsavond 30+ 
 

In de maanden juli en augustus 
 zijn wij gesloten 

 

Lieve mensen, 
 
Iedereen bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes, welke ik heb gekregen voor mijn 82e verjaardag! 
 
Hartelijke groetjes, 
 
Sjaan Leentvaar 

Bedankt! 
  
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, appjes, telefoontjes, enz. die ik mocht ontvangen voor, 
tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. 
De operatie is geslaagd en ik mocht snel weer naar huis. Heel hartelijk bedankt! 
Hartelijke groet, Henk Bestebreurtje 

 
Gebed voor allen die op reis gaan 

  
Heer God, 

  
Nergens zijn we thuis 

dan onder uw bescherming, 
overal kunnen wij heen 

als Uw Aangezicht 
met ons meegaat. 

  
Geef onze voeten bescherming 

en onze harten rust. 
  

Stel ons open voor anderen 
die wij onderweg ontmoeten 
om samen te ervaren dat wij 

wie we ook zijn, 
Uw mensen zijn. 

  
Wij bidden U 

om veiligheid en hoffelijkheid 
voor allen die deelnemen 

aan het verkeer 
langs grote en kleine wegen. 

  

  
  
  

Wij bidden U 
om gastvrijheid en hulp 

voor ons allen 
niet in het minst 

voor hen die op weg zijn 
tegen hun wil 

van huis en haard verdreven. 
  

Uw zegen vragen wij over onze reis 
  

Geef vrede, vreugde en trouw 
overal op aarde 

vandaag en alle dagen 
tot in eeuwigheid. 

  
Amen 
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Gelukkig kunnen we weer als vanouds elke eerste en derde donderdag van de maand een in-
loopochtend houden in de  Fontein. In de zomermaanden gaan we daar gewoon mee door. Juist als 
misschien familie of bekenden op vakantie zijn, kan het een leuke afleiding wezen om met andere 
Rijsoordenaars een kopje koffie of thee te drinken en dan gezellig wat te kletsen met elkaar. Wie 
nog nooit geweest is, nodig ik van harte uit eens langs te komen.  
 
Misschien wilt u eens ‘ouderwets’ een potje sjoelen. Rummikub spelen kan ook. 
Mocht u vervoersproblemen hebben dan is Wim Ijsselstein beschikbaar om u zo mogelijk op te ha-
len en na de koffie weer thuis te brengen.  
Hij is te bereiken onder nummer 0180 – 421848 (b.g.g. mag u bellen naar Janny Zijderveld (0180 – 
421323). 
 
Hieronder ziet u een overzicht van alle data van de inloopochtenden in het tweede halfjaar van 
2022: 
 
DONDERDAG van 10.00 uur tot 12.00 uur: 
 
7    juli  1   september   3   november      
21   juli  15 september   17 november     
4   augustus    6   oktober             1 december      
18 augustus    20 oktober            15 december      
 
Van harte welkom! 
 
Met vriendelijke groet, 
Wilma Barnard, coördinator 

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

 
7 juli (aanmelden tot uiterlijk 30 juni) 
21 juli (aanmelden tot uiterlijk 14 juli) 
 

 
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 Ko-
ning 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 
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Ik geloof in God, de vader de Almachtige 
Wie kent als goede kerkganger deze woorden niet uit onze geloofsbelijdenis?  
Woorden die vroeger elke zondag in de kerk klonken en die voor velen van ons vast gebeiteld zitten 
in ons geheugen. 
 
God de Vader, de Almachtige.. 
Dat klinkt een beetje als: 'mijn pappa kan alles'. 
Hoe heerlijk was het niet als kind om je te beroepen op een vader die alles kan, die sterker is 
dan al die andere vaders. 
Een pappa die alles kan, een 'almachtige vadert. 
 
God als de Almachtige Vader. 
Een Vader die alles kan, of in ieder geval: alles m6et kunnen. 
Maar dan sluipen ook meteen de vragen ons hoofd binnen: éls God nu almachtig is, als Hij alles kan 
waarom handelt Hij daar dan niet naar? 
Waarom is er dan zoveel ellende op deze wereld? 
En, om het maar dichtbij huis te houden: waarom maakt God dan geen einde aan de situatie waar 
we nu met z'n allen inzitten??  
En, als God dit dan allemaal niet doet, is Hij dan wel een God van liefde? 
 
Misschien wel een vraag waar u dezer dagen mee rondloopt: God kan alles en waarom dan? 
Waarom grijpt Hij niet in, in mijn leven; in mijn ziek-zijn, mijn eenzaamheid, mijn werkeloosheid? 
Waarom laat Hij mijn vrouw, mijn man mijn kind doodgaan? 
En dan kan toch stiekem de vraag opkomen die we misschien niet eens hardop durven uitspreken: 
 'is God wel zo almachtig'? 
 
Almacht... wat is dat eigenlijk voor woord? 
Al die woorden die met AL- beginnen in de Bijbel: Almacht, Alomtegenwoordigheid, Alwetend, Al-
ziend, enz. 
Woorden die in onze vertalingen zijn geslopen door Grieks-Latijnse invloeden. Want daar in dat 
oude Griekenland daar waren goden die zich ver van de mensen op de godenberg, de Olympus had-
den gevestigd als teken van hun almacht. 
Die grillige goden die in de ogen van hun onderdanen almachtig, alomtegenwoordig, Alwetend en 
alziend waren. 
 
Maar, wat staat er nu echt als we dat woord Almacht in onze Bijbel tegenkomen? Om een voor-
beeld te geven: in Genesis 17 lezen we hoe God aan Abram verschijnt met de woorden: tlk ben 
God de Almachtige'... Zo staat het in de meeste vertalingen. 
 
In de oorspronkelijke taal van de Bijbel, het -Hebreeuws staat: Ik ben El Sjaddai. El Sjaddai- 
één van de namen van God en als we die naam goed gaan horen dan gaat deze als muziek in on-
ze oren klinken. 
Want die naam heeft niets met almacht te maken, zelfs niet met macht. 
 
Weet u, in de Bijbel gaat het nooit over macht. 
De Bijbel is geen boek over kracht en geweld en over wie de sterkste spierballen heeft. 
Het gaat ook niet over wat God allemaal kan.  
God is niet een soort tovenaar waar wij als mensen terecht kunnen als we vastlopen of als het 
tegenzit in ons leven. 
Wij, in onze westerse cultuur zijn zo gewend geraakt om te denken in termen van macht. 
Het wereldtoneel is er vol van, wereldleiders die elkaar naar de kroon steken, die letterlijke of 
figuurlijke spierballen laten zien. 
Wie heeft de grootste mond, wie kan het hardst schreeuwen? 
En hoe snel wordt dit beeld van macht ook op God geprojecteerd. 
'Onze God is het machtigste', zeggen we dan, 'jouw god is misschien machtig maar die van mij, 
die is Almachtig'. 
 
Is de God van de Bijbel zo'n God? 
Ook in de tijd van de Bijbel waren er genoeg goden, de een met nog meer macht dan de an-
der. 
Wat onderscheidt nu die God van Israël van al die andere goden? 
Dat Hij de machtigste is? 
Nee, de God van Israël is niet machthebber nummer zoveel. 
Waar dacht dat volk aan als ze aan hun God dachten niet aan God de Almachtige maar aan God, 
de God van het verbond.  
Dat is wat de God van Israël typeert: Hij is een God van het verbond. 
Dat ligt Hem na aan het hart: Hij verbindt zich met zijn mensen. En daarin gaat Hij tot het ui-
terste... 

Meditatie ds. Anja Matser 
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Als we teruggaan naar Genesis 17. 
God spreekt Abram aan met de woorden; Ilk ben God de Almachtige de El Sjaddai' en dan volgt 
er meteen: A wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk'. 
Dat woord 'onberispelijk' wil zeggen: wees een mens uit één stuk, een mens waar je op aan kunt.

 
 
'Wandel voor mijn aangezicht', zegt God tegen Abram. 
'Ik wil jou zien Abram', zegt God, 'niet om jou in de gaten te houden maar omdat Ik een weder-
kerige relatie met jou wil, Ik wil Mij met jou verbinden'. 
En in vers 7 zegt God dan ook... Ilk zal mijn verbond oprichten, tussen Mij en u'...  

Hoort u de wederkerigheid: 'Tussen Mij en  
Hij is een God die zich verbindt met zijn mensen, ook met u, met jou en met mij. 
God zegt niet: 'Ik ga het alleen doen, Ik heb jullie niet nodig'. 
Nee, zo wil God het niet.  

Hij wil het samen doen met zijn mensen, met u, met jou en met mij. 'Niet alleen maar samen', 
dat is zijn devies.  
 
Ja, misschien zou God het 'op zijn eentje' wel allemaal veel sneller kunnen doen, Maar dat doet Hij 
niet en dat wil Hij ook niet, 

Hij wil sámen met ons die weg gaan door de geschiedenis en soms is die weg lang, juist omdat Hij 
die weg met Ons wil gaan. Hij regelt zijn tred naar de onze. 
 
Kijk, dat is toch een heel ander beeld van de 'macht van God'. 
God is niet de God die net iets sterker is dan andere goden en machthebbers. 
God is niet de God die zegt: 'Ik doe het wel even, Ik heb jullie helemaal niet nodig'. 
Hij is die God die naar 6ns toekomt, met 6ns een verbond sluit om het samen te doen. 
 
Maar, zult u vragen: die naam Almachtige dan? 
Ik vertelde u al dat er in de grondtaal van de Bijbel, het Hebreeuws staat El Sjaddai; 
'Ik ben EI Sjaddai' zegt God. 
En dat betekent: het is genoeg. 
Is dat niet een prachtige naam voor God: El Sjaddai- het is genoeg. 
 
 
Soms gaan wij als mensen door zoveel verdriet en moeite heen. 
En soms lijkt daar geen einde aan te komen. 
En dan op een keer zegt God: 'het is genoeg'. 
Is dat nu niet ook in deze tijd een wonderschone boodschap, dat God in ons leven, in dat van u, van 
jou en van mij kan zeggen:-'zo is het genoeg geweest, meer hoeft niet, kom nu maar bij Mij en dan 
za/ Ik je laten zien hoe mijn macht werkt, mijn macht is de macht van de ontferming. '. 
 
Want in die naam El Sjaddai zit n6g een parel verborgen. 
 
Die naam hangt samen met een Hebreeuws woord dat moederborst betekent. 
Kijk, zo is onze God als een moederborst waar het kind tot rust mag komen. 
Niet een god waarbij het nooit genoeg is, waar we altijd maar meer moeten en beter ons best 
doen. 
Nee bij deze God mag u tot rust komen, op verhaal komen. 
Bij deze God, die zich niet specialiseert in macht maar in ontferming. 
 
En dat is wat we mogen weten en vasthouden, ook in deze verwarrende en moeilijke tijd: dat alle 
kwaad en alle onrecht in deze wereld en ook in onze persoonlijke levens zal stuklopen, niet op de 
almacht van God maar op de overmacht van zijn liefde. 
Niet zijn almacht maar de overmacht van zijn liefde, die zal het winnen. 
Kijk maar naar zijn zoon, die heeft het laten zien: alle kwaad en alle onrecht liepen dood op het 
kruis. 
 
Die overmacht van zijn liefde, die zal het gaan winnen, in onze levens en wereldwijd. 
Want daar is geen kwaad en onrecht tegen opgewassen. 
Dat mag u geloven en weten, daar mag u zich aan vasthouden. 
Hij onze God de El Sjaddai, Hij gaat het winnen door de overmacht van zijn liefde. 
 
EI Sjaddai, El Sjaddai,. 
Door de eeuwen blijft uw Naam 
Als een sterke rots bestaan  
En die Naam verhogen wij  
El Sjaddai.. 
 
Ds Anja Matser 
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Gemiste collectes en collectebonnen 
 
Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken: 
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder ver-
melding van “gemiste collectes”. 
 
Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de collecte-
bonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 CJ Ridderkerk), met 
vermelding van “bestemd voor gemiste collectes”. 
 
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 21 mei 2022 t/m 17 juni 2022) 
 
Via mw. M.J. Bode-Blaak voor de bloemen € 10,00 
Via mw. H.A. Versteeg-Leenheer voor de bloemen € 20,00 
Via mw. E.M. Lagendijk voor de kerk € 50,00 
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes maand juni € 20,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Deurcollecte in de maand juli – voor de zendingscollecte van Kerk in Actie 
 
Egypte – De kerk staat op tegen armoede in het dorp 
Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot ontwikkelingspro-
gramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun armoede zelf te lijf te 
gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang sa-
men met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid.  
Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten af-
sluiten en huizen worden gerepareerd. 
Deze collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Op weg naar Santiago de Compostella 
 
Als alles meewerkt en Corona geen ‘roet in het eten’ gooit hopen Martha Verveer en ondergetekende 
deze zomer het Pelgrimspad naar Santiago de Compostella te lopen.   
 
Vanaf 15 augustus gaan we op pad. Als alles goed gaat bereiken we na 7 weken, bijna 800 km verder,  
het einddoel Santiago de Compostella.  
 
Dit betekent wel dat zowel de voorzitter als de scriba van de kerkenraad in die periode niet beschik-
baar zijn.  
 
Gelukkig hebben de vice-voorzitter Jan de Koning en 2e scriba Ronald Visser 
aangegeven de honneurs waar te nemen.  
Voor ondersteuning van het scribaat wordt ook gezorgd in de persoon van  
Caroline Bode.  
 
Begin oktober hopen we terug te keren, vele ervaringen rijker… 
 
Pia van der Linden is bereid gevonden om de september én ok-
tober editie van Rijsoord aan het Woord voor u te maken. 
 
Ellie Lagendijk  
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Reisje door de Levensbron. 
 
Wat een dag. Wat een opkomst. Voor het eerst niet op reis met de bus, maar een reis door de Le-
vensbron.  
En dat kwam goed uit. Terwijl het binnen een gezellige en vrolijke sfeer was, kwamen er buiten 
flinke plensbuien naar beneden. Super idee dus om de bus de bus te laten. 
 
Rond tien uur was de inloop en werd iedereen ontvangen met koffie of thee met daarbij een trak-
tatie van Lineke en Henk Dijksman, die 50 jaar getrouwd waren. Na de opening zat het accordeon-
duo klaar om ons te vermaken met muziek uit de jaren 70 zoals: Muss I Den, Brandend zand, Daar 
bij die molen, e.v.a. waarbij iedereen kon meezingen. Daarna was er voldoende tijd om een hapje 
en drankje te nuttigen, een praatje te maken en de benen te strekken. Rond één uur werd ieder-
een gevraagd naar de grote zaal te gaan om te worden verrast met een gewone of spekpannekoek. 
Voor het toetje moest men een wandeling naar buiten maken, alwaar de ijskar klaar stond en een-
ieder naar zijn of haar eigen smaak kon bestellen. 
 
Rond drie uur begon het middagprogramma. Lineke vertelde een verhaal over een hond en twee 
poezen. De agressie tussen die twee soorten en de verzoening daarna. Net mensen.  
 
Het laatste onderdeel bevatte liedjes, gemaakt van de laatste tien reisjes op de wijs van kinder-
liedjes, gezongen door de leiding. Het slotlied, op de wijs van het Wilhelmus over de jaren 2020, 
2021, 2022, wil ik u niet onthouden: 
 
En toen kwam er corona, een hele nare tijd.  
Geen Kerst en ook geen Paasfeest, thuis blijven was beleid.  
Geen reisje meer, maar werken aan alle eenzaamheid  
zodat wij toch nog voelen die verbondenheid. 
 
Maar dit jaar werd het beter, we mochten weer op pad.  
Een reisje door de Levensbron hebben wij nog nooit gehad. 
Dus is het feest, God dank, wij zijn weer bij elkaar,  
en hopen op een mooier en gezonder nieuw jaar. 
 
We kunnen terug zien op een heel geslaagde dag.  
Een ieder een heel mooie zomer gewenst en we hopen elkaar weer te zien op 15 september, de 
eerste seniorenmiddag van het nieuwe seizoen. 
Met dank aan: Jan, Magda, Truus, Thea, Ria, Liesbeth, Jannie, Marijke, Lineke, Anneke en Martin. 
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Kunst in de Kerk: “Samen op weg”. 
 
De kunstwerken die momenteel in de Levensbron hangen en in de vitrine staan dragen de titel: “In 
vuur en vlam”. 
Deze kunstwerken, gemaakt door een aantal gemeenteleden, blijven  hier tot half  oktober han-
gen/staan.. 
 
In de Toekomst en Rijsoord aan het woord van mei, heeft u al kunnen lezen dat we rond 1 novem-
ber de Levensbron weer willen voorzien van nieuwe kunstwerken. 
 
Omdat het de bedoeling is dat de Opstandingskerk en de Levensbron in 2024 samen gaan hebben 
wij gekozen voor het onderwerp “Samen op weg”. 
Dit kan kunst in de ruimste zin van  het woord zijn, zoals haken, breien, borduren, foto’s, mozaïek, 
keramiek, quilts enz. enz.  
 
Het is de bedoeling dat deze werken ongeveer 1 jaar in de kerk blijven. 
Wij hopen dat er weer mooie werken worden ingeleverd, die wij een plaats in de kerk of vitrine 
kunnen geven. Doet u mee? 
 
Graag  horen wij 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 
 

 
 
 

Gezamenlijke startzondag  
4 september Levensbron 

 
 
 
Op zondag 4 september starten we het kerkelijk seizoen 2022-
2023 in de Levensbron. 
 
Het jaarthema van de PKN is “Aan tafel” “Van de tafel van de Heer naar de tafel van verbinding.” 
 
Bij dit thema kan je denken aan: 

Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen. 
Aan tafel ontmoeten we de opgestane.  
Aan tafel zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. 
Aan tafel delen we ruimhartig.  

 
In de startdienst, die om 9.30 uur begint, gaat voor ds. Christi Bartelink - van de Dool en hierin staat 
het jaarthema ook centraal. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal.  
 
Ook wordt de nieuwe kanselbijbel van de NBV21 in gebruik genomen. 
 
Na de dienst drinken we koffie en daarna worden er weer een aantal workshops gehouden. 
 
Er staan in ieder geval nu al 3 workshops vast, waar u uit kunt kiezen. 

‘Maaltijden in de Bijbel’ door Christi Bartelink – van de Dool 
‘De symboliek van de Levensbron’ door Arie Stout, die de kerk ontworpen heeft. 
‘De geschiedenis van Rijsoord’ door Teun Rijsdijk 

Er komen er nog een paar workshops bij.  
 
Ook is er aandacht voor de kinderen in samenwerking met de kindernevendienst. 
 
Na de workshops drinken we een glaasje, natuurlijk met een hapje, en sluiten af met een korte vie-
ring. 
 
Als u iets lekkers wilt bakken voor bij de koffie neem dan even contact op met Els Huisman, tel 0180-
840684, mobiel 0630440104, email: huismanels@hotmail.com. 
 
Als twee kerken in het fusieproces willen we zo het nieuwe seizoen enthousiast beginnen! 
Doet u mee? 
 
Gemeenteopbouw en Toerusting Opstandingskerk  
Vorming en Toerusting Levensbron 
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Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken 
 
Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken, 
voordat de wereld verregent. 
Mensen die zomervliegers oplaten als het ijzig wintert, 
en die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken. 
Die mensen moeten er zijn. 
 
Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van het kerkhof  
ijsjes verkopen, 
en op de puinhopen mondharmonica spelen. 
Er moeten mensen zijn, die op hun stoelen gaan staan, 
om sterren op te hangen in de mist. 
 
Die lente maken van gevallen bladeren, 
en van gevallen schaduw, licht. 
 
Er moeten mensen zijn, die ons verwarmen 
en die in een wolkeloze hemel toch in de wolken zijn 
zo hoog 
ze springen touwtje langs de regenboog 
 
als iemand heeft gezegd: kom maar in mijn armen 
Bij dat soort mensen wil ik horen. 
 
Die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
 
Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt 
in grote witte letters LIEFDE verven 
 
Mensen die namen kerven in een boom 
vol rijpe vruchten 
omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten 
en stenen gooien naar het eerste lenteblauw 
omdat ze bang zijn voor de bloemen 
en bang zijn voor : ik hou van jou 
 
Ja, er moeten mensen zijn met tranen 
als zilveren kralen, die stralen in het donker 
en de morgen groeten als het daglicht binnenkomt 
op kousenvoeten 
 
Weet je, er moeten mensen zijn, 
die bellen blazen en weten van geen tijd 
die zich kinderlijk verbazen over iets wat barst 
van mooiigheid 
 
Ze roepen van de dagen dat er liefde is 
en wonder als al die anderen schreeuwen: 
alles heeft geen zin, dan blijven zij roepen: 
 
neen, de wereld gaat niet onder en zij zien in ieder einde 
weer een nieuw begin 
Zij zijn een beetje clown, eerst het hart en dan het verstand 
en ze schrijven met hun paraplu ‘I love you’ in het zang 
omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan 
en vallen 
en vallen 
en vallen 
en OPSTAAN 
Bij dát soort mensen wil ik horen 
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen 
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan 
de muziek gaat DOOR 
de muziek gaat DOOR 
en DOOR 
 
Toon Hermans 
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((CCoonncceerrtt))  aaggeennddaa 

  2 juli Jaarlijkse Barbe-
cue 

17.00 uur 
Voorplein 
Opstandingskerk 

Voor opgave: zie juni editie 
RatW 

7 en 21 juli 
4 en 18 
augustus 

Inloopochtend Vanaf 10.00 uur-
Fontein 

Koffie en gezelligheid 

7 en 21 juli Lunchcafé de 
Fontein 

12.30 uur Fontein Opgeven bij Marrie de Ko-
ning of Ria Bode 

4 september  Gezamenlijke 
Startzondag 

10.30 uur 
Levensbron 

Verdere info in dit blad 

23 en 24 sep-
tember 

Bazaar  Levensbron Vrijwilligers gezocht 

30 oktober Lezing over 
Levenseinde 

15.30 uur 
Levensbron 

Met Jan Huisman en Anne-
mieke van Oost 

13 november Bijeenkomst over 
Afscheid en uit-
vaart 

15.30 uur 
Opstandingskerk 

m.m.v. Martine Versteeg 
van Intermentia 
Uitvaartverzorging 



 

  
  
  

   
  

Bel voor meer informatie: 0180 - 422615  

Kapper aan huis 

Dames / heren / kinderen 
Bel voor een afspraak: 06-502 220 69 

 



 

Tevens kunt u bij ons terecht voor 
uw (auto) APK keuring 

           Maak vooraf even een afspraak  

 
 
 
 
 
 
 

Voor persoonlijke begeleiding. Jolanda 
Brand 

Makelaar - Taxateur o.z., Kromme Nering 4  
2995 BH, HEERJANSDAM 

   Telefoon: (078) 202 10 20   Mobiel: 06 - 22 94 66 80 
           E-mail: j.a.brand@intrahuis.nl   Website: www.intrahuis.nl  

 
ADEMEN ALS MEDICIJN 
Hoe (vaak) adem jij? 

A I R - Ademcoaching  
Rijksstraatweg 97 
Rijsoord 

 
www.air-ademcoaching.nl  |  06 3777834  
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makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
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● A kwaliteit voor de laagste prijs
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● Gratis documentcontrole

Waarom
  meer uitgeven?

Bekijk onze lage drukkosten online op onze website www.digidrukker.nl

Vul de vouchercode in
en profiteer van deze actie! D D - V E R Z - 2 0 1 5
Lezers van de Toekomst:

DIGIACTIE

KERKWEG 58    RIDDERKERK   TEL. 0180-424336

Regelen van uitvaarten
in de gehele regio
met rust, aandacht

en respect.

Wendie Borsje: 06 - 237 238 29
Renate Suurmond: 06 - 51 37 31 20

www.suurmond-partners.nl

Makelaardij o.g. RidderkerkA T R I U M
Joke van Vliet

Brucknerstraat 21, Slikkerveer, Postbus 4139, 2980 GC Ridderkerk,

Tel. 0180-46 40 47, Fax 0180-46 40 93,
E-mail adres: info@atriummakelaardij.nl

www.atrium-makelaardij.nl
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Geef jemooiste herinneringen vorm!
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Kijk snel op onze website: www.printmijnfotos.nl
een activiteit van Xebius Media Groep BV.

20%
KORTINGSPAS

Scherpe 
prijzen

Snelle
 levertijd

078 - 681 27 33Bel

www.xebius.nl

DRUK
WERK

U kunt bij ons
terecht voor al uw

passie 
voor de 
aarde

Bij Aardoom Hoveniers hebben we een passie voor de aarde.  
Daarom kijken we in onze ontwerpen altijd hoe we bestaande  

materialen zoals tegels, een boom of struik kunnen 
hergebruiken. Zo verkiezen we de aarde boven geld.

www.aardoomhoveniers.nl 

Dionysios,
eigenaar

Natuurvlees en zuivel direct van de boer!

Farmshop
Kortland 42
2954 LD Alblasserdam

E: info@farmshop.nl
T: 06-29203497
I: www.farmshop.nl

Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 14.00 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Farmshop biedt u echt Nederlands natuurvlees, in Nederland geboren en 
natuurlijk verantwoord gehouden en geslacht, zonder geur en smaaksto� en en 
van het allerbeste en lekkerste Limousinvlees ter wereld. Farmshop biedt veel 
meer producten zoals zuivel, kaas, roomijs, nootjes, sappen, sauzen, wijnen, 
verzorgingsproducten, landelijke woonaccessoires, hortensia’s, kortom 
alles voor een gezondere levensstijl, beter voor mens en dier en de natuur. 
Tevens verzorgen wij cadeaubonnen en allerlei aantrekkelijke cadeau-
pakketjes op maat voor iedere gelegenheid en elk budget. 
Kom langs of kijk op onze webshop!

Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur

Echt Nederlands 

natuurvlees

Zuivel en
kaas direct
van de boer

Speciaal 
gesneden BBQ 

vleessnitten

Lifestyle kado-
pakketten

Dinsdag 09.00 - 17.00 uur

Woensdag 09.00 - 17.00 uur

Donderdag 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag 10.00 - 18.30 uur

Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten
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Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
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TEGEn 
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10%

korting!
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“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*
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Woensdag
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Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
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www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

BLOEMENDAAL
SCHOENMODE

Ackershof 25
2641 DX Pijnacker
015 369 26 25

Ridderhof 36
2981 ET Ridderkerk

0180 - 420 044

GĒĒNVERZENDKOSTEN!

De 3 kwaliteitseisen waar Digidrukker.nl voor staat:
● A kwaliteit voor de laagste prijs
● Persoonlijke begeleiding
● Gratis documentcontrole

Waarom
  meer uitgeven?

Bekijk onze lage drukkosten online op onze website www.digidrukker.nl

Vul de vouchercode in
en profiteer van deze actie! D D - V E R Z - 2 0 1 5
Lezers van de Toekomst:

DIGIACTIE

KERKWEG 58    RIDDERKERK   TEL. 0180-424336

Vlietplein 6, 2986 GH Ridderkerk
Tel.: 0180-421772

info@rijploeg2wielers.nl

www.rijploeg2wielers.nl
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29e jaargang nr. 300 – juli/augustus  2022 
 
Toekomst-gericht 
 
Een bijzondere uitgave dit keer! Niet alleen is het blad voor 2 maanden, maar het is ook 
gecombineerd met het blad voor Rijsoord: Rijsoord aan ’t woord. Een klein stapje op weg in 
het proces van samengaan. Er zijn enkele stukjes bij die u in beide bladen ziet staan, maar 
daar zit soms ook weer een verschil in! Ik zou zeggen: Zoek de verschillen!  
Wij wensen u veel leesplezier en gaat u de komende tijd nog op vakantie:  
Geniet van die tijd en van de Vrijheid! Wij hopen u in gezondheid weer te ontmoeten. 
Een goed moment daarvoor is al op 4 september als we gezamenlijk startzondag houden. 

 
De redactie. 

 
 
 
 
 

Inleveren van kopij uiterlijk dinsdag 16 augustus 2022 bij: 
Theo Bode, Mr. Heemskerkstraat 80,  e-mail: th.l.bode@hetnet.nl 

S.V.P. aanleveren in lettertype: Times New Roman 10 
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Pastorale en Diaconale meldpunten 
 
Voor het melden van: geboorte, ziekte, ziekenhuisopname, overlijden en vragen om bezoek van een predikant, enz. 
Ook voor hulp bij boodschappen, tuinklusjes, vervoer naar dokter of ziekenhuis, winkelen, krant voorlezen, enz. 
 

Mieke Monster-van Prooijen 
Koningshof 10 
tel 427248  of  06-38 92 75 74 
e-mail: meldpunt@levensbron.nl 
 
 
 

Willem te Lintel Hekkert, 
Stevinstraat 19 
tel. 426020 of 06-29 34 12 48 
e-mail: meldpunt@levensbron.nl 
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Vrijheid 
 
Een onvrije wereld 
In deze tijd moet ik vaak denken over het voorrecht dat we in Nederland hebben, dat we vrij zijn. 
Miljoenen mensen zijn in deze wereld op de vlucht voor oorlogsgeweld, voor onderdrukking. Daarnaast leven veel mensen in 
landen waar men zich niet vrij mag uiten of zijn of haar mening mag verkondigen. We denken aan Iran of Rusland, waar je zo 
vast komt te zitten als je twijfelt aan het nepnieuws dat over de inval in Oekraïne wordt verkondigd. Je zou deze vrijheid 
kunnen benoemen als ‘de ruimte hebben om je eigen overtuiging te volgen en uit te dragen’. Dat is een groot goed.  
We zijn vrij om te gaan en staan waar we heen willen. Kijk maar naar onze vakantiekeuzes. 
 
Bijbelse vrijheid 
Als we naar de bijbel kijken gaat vrijheid veel verder. Dan is het niet alleen het leven in een vrij land waarin je je zelf mag zijn, 
maar kan je ook vrij zijn terwijl je onderdrukt wordt.  
Vrijheid is in de bijbel een basisbegrip. We zijn geroepen om vrij te zijn. (Galaten 5:13) En als de Zoon u vrij zal maken, zult u 
werkelijk vrij zijn. (Joh. 8:36) Het gaat in de Galatenbrief dan ook om vrijheid in de zin van ‘bevrijd zijn van de last van de 
zonde’, dat we niet gebukt hoeven te gaan over alles wat we steeds fout doen, dat er iedere dag weer vergeving is.  

In het publieke debat worden geluiden van vergeving steeds schaarser; mensen worden afgerekend op 
hun gedrag en moeten al snel wijken als men fouten gemaakt heeft. De persoon en zijn gedrag met alle 
onvolkomenheden die een mens nu eenmaal heeft worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Eenmaal over de schreef, altijd over de schreef. Voor veel mensen is er dan geen weg terug meer.  
Juist in de kerk leren we wat echte vrijheid is. Niet mensen afrekenen op hun gedrag; de fouten ook niet 
wegwuiven, maar altijd de weg openhouden om terug te keren op zijn of haar schreden. Dat is ook het 
mooie aan de gelijkenis van de verloren zoon. En het is al een kunst op zich om het als gelovig mens zo 
te beleven en je echt vrij te voelen.  

 
Hoever gaat onze vrijheid? 
Ik mag zijn wie ik ben. Woorden als autonomie en individualisme passen daarbij. Als we die te ver doordrijven gaat het 
natuurlijk schuren. Ik las bij Bonhoeffer (Hij weer!): Vrijheid is niet iets wat mensen voor zichzelf hebben, maar iets wat ze 
voor anderen hebben. Niemand is “in zichzelf” vrij, zoals iemand muzikaal of pienter is. Vrijheid beleef je niet in een vacuüm. 
Het is geen kwaliteit van een mens, geen vaardigheid of aanleg. Vrij zijn betekent “vrij-zijn-voor-de-ander”. Alleen in relatie 
met de ander ben ik vrij. Dat is de boodschap van het evangelie. Gods vrijheid heeft zich aan ons gebonden, zodat zijn vrije 
genade alleen in ons werkelijkheid wordt. Er bestaat geen “vrij-zijn-van” zonder “vrij-zijn-voor”. Er bestaat geen heersen 
zonder de dienst aan God. Zijn advies is: “Als je op weg gaat om de vrijheid te zoeken, leer dan vooral om je ziel en gedachten 
onder controle te houden, zodat je hartstochten en verlangens er niet voor kunnen zorgen, dat je afdwaalt van het pad dat je 
moet volgen. God heeft zich vrijwillig aan ons verbonden, zo kunnen wij ons dan ook openen voor onze omgeving en de 
mensen om ons heen. 
 

Vakantie 
Maarten Luther zei het zo in zijn geschrift over de vrijheid van een christen: “Hieruit kunnen we de 
conclusie trekken dat een christen niet in zichzelf leeft, maar in Christus en in zijn naasten. In 
Christus door het geloof, in zijn naasten door de liefde.” 
Vakantie komt van het werkwoord ‘vacare’. Dat betekent ‘vrij zijn’.  
Een mooie tijd om jezelf vragen te stellen zoals: Voel ik me echt vrij?  
Wat doe ik met die vrijheid? Ben ik vrij voor de ander?  
Ik wens u een fijne vakantie! 
 

Jan Huisman 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Beste mensen, 
 
Hartelijk dank voor alle kaarten en goede wensen die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. 
Wij hebben een onvergetelijke dag gehad met velen die ons lief zijn. 
 
Op donderdag 19 mei toegezongen worden door een grote groep senioren maakte alles nog feestelijker. 
Dank, dank, dank! 
 
Henk en Lineke Dijksman 
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In memoriam Janny van Kesteren- Nepes  9 mei 1943 – 14 mei 2022 
 
Op 14 mei overleed in de leeftijd van 79 jaar  Janny van Kesteren, een zeer sociale en zorgzame moeder 
en een meelevend en betrokken gemeentelid. 
Op zondag 29 mei herdachten wij haar  in de Levensbron met een gedicht van ds. Martin de Geus. 
 
Als er geen mensenogen meer zijn  
om je te volgen over de grens, 
weet dan dat God je overal ziet, 
niemand ontgaat hem, geen enkel mens. 
 
Als er geen mensenhanden meer zijn 
om je te strelen over je wang, 
zoek dan de hand van God in jouw nacht, 
Hij zal je leiden, wees maar niet bang. 
 
Rust in genade, steunend op armen  
die mensen dragen, hart tegen hart. 
Geef je maar over, God zal je hoeden, 
Hij is het die je twijfels ontwart. 
 

Als er geen mensenarmen meer zijn 
om je te troosten in je verdriet, 
zie dan de open armen van God 
Hij vangt je op, veroordeelt je niet 
 
Ga dan in vrede, Gods hand en ogen 
Laten niet los wie biddend volhardt 
Rust in genade, steunend op armen 
die mensen dragen , hart tegen hart. 
 
 
 
 
 

Moge zij rusten in die genade. 
 
Hilda Geysendorpher, pastoraal medewerker. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Bijbelleesrooster 
 
vr   1 jul 2 Kor. 13:1-13 
za    2 jul Lucas 9:51-62 
zo   3 jul Lucas 10:1-16 
ma   4 jul Lucas 10:17-24 
di   5 jul Lucas 10:25-37 
wo   6 jul Lucas 10:38-42 
do   7 jul Psalm 140 
vr   8 jul 1 Kon. 1:1-21 
za   9 jul 1 Kon. 1:22-40 
zo 10 jul 1 Kon. 1:41-53 
ma 11 jul 1 Kon. 2:1-12 
di 12 jul 1 Kon. 2:13-25 
wo 13 jul 1 Kon. 2:26-35 
do 14 jul 1 Kon. 2:36-46 
vr 15 jul 1 Kon. 3:1-15 
za 16 jul 1 Kon. 3:16-28 
zo 17 jul Psalm 15 
ma 18 jul 1 Kon. 4:1-20 
di 19 jul 1 Kon. 5:1-14 
wo 20 jul 1 Kon. 5:15-32 
do 21 jul 1 Kon. 6:1-18 
vr 22 jul 1 Kon. 6:19-38 
za 23 jul Psalm 141 
zo 24 jul Lucas 11:1-13 
ma 25 jul Lucas 11:14-28 
di 26 jul Lucas 11:29-36 
wo 27 jul Psalm 70 
do 28 jul Lucas 11:37-44 
vr 29 jul Lucas 11:45-54 
za 30 jul Lucas 12:1-12 
zo 31 jul Lucas 12:13-21 

ma   1 aug Lucas 12:22-34 
di   2 aug Lucas 12:35-48 
wo   3 aug Lucas 12:49-59 
do   4 aug 1 Kon. 7:1-12 
vr   5 aug 1 Kon. 7:13-26 
za   6 aug 1 Kon. 7:27-39 
zo   7 aug 1 Kon. 7:40-51 
ma   8 aug 1 Kon. 8:1-11 
di   9 aug 1 Kon. 8:12-21 
wo 10 aug 1 Kon. 8:22-32 
do 11 aug 1 Kon. 8:33-43 
vr 12 aug 1 Kon. 8:44-53 
za 13 aug 1 Kon. 8:54-66 
zo 14 aug 1 Kon. 9:1-9 
ma 15 aug 1 Kon. 9:10-28 
di 16 aug 1 Kon. 10:1-9 
wo 17 aug 1 Kon. 10:10-20 
do 18 aug 1 Kon. 10:21-29 
vr 19 aug Lucas 13:1-9 
za 20 aug Lucas 13:10-21 
zo 21 aug Lucas 13:22-30 
ma 22 aug Lucas 13:31-35 
di 23 aug Psalm 112 
wo 24 aug 1 Kon. 11:1-13 
do 25 aug 1 Kon. 11:14-25 
vr 26 aug 1 Kon. 11:26-43 
za 27 aug 1 Kon. 12:1-19 
zo 28 aug 1 Kon. 12:20-32 
ma 29 aug 1 Kon. 12:33–13:10 
di 30 aug 1 Kon. 13:11-22 
wo 31 aug 1 Kon. 13:23-34 
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Vrijheid 
 
Een onvrije wereld 
In deze tijd moet ik vaak denken over het voorrecht dat we in Nederland hebben, dat we vrij zijn. 
Miljoenen mensen zijn in deze wereld op de vlucht voor oorlogsgeweld, voor onderdrukking. Daarnaast leven veel mensen in 
landen waar men zich niet vrij mag uiten of zijn of haar mening mag verkondigen. We denken aan Iran of Rusland, waar je zo 
vast komt te zitten als je twijfelt aan het nepnieuws dat over de inval in Oekraïne wordt verkondigd. Je zou deze vrijheid 
kunnen benoemen als ‘de ruimte hebben om je eigen overtuiging te volgen en uit te dragen’. Dat is een groot goed.  
We zijn vrij om te gaan en staan waar we heen willen. Kijk maar naar onze vakantiekeuzes. 
 
Bijbelse vrijheid 
Als we naar de bijbel kijken gaat vrijheid veel verder. Dan is het niet alleen het leven in een vrij land waarin je je zelf mag zijn, 
maar kan je ook vrij zijn terwijl je onderdrukt wordt.  
Vrijheid is in de bijbel een basisbegrip. We zijn geroepen om vrij te zijn. (Galaten 5:13) En als de Zoon u vrij zal maken, zult u 
werkelijk vrij zijn. (Joh. 8:36) Het gaat in de Galatenbrief dan ook om vrijheid in de zin van ‘bevrijd zijn van de last van de 
zonde’, dat we niet gebukt hoeven te gaan over alles wat we steeds fout doen, dat er iedere dag weer vergeving is.  

In het publieke debat worden geluiden van vergeving steeds schaarser; mensen worden afgerekend op 
hun gedrag en moeten al snel wijken als men fouten gemaakt heeft. De persoon en zijn gedrag met alle 
onvolkomenheden die een mens nu eenmaal heeft worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Eenmaal over de schreef, altijd over de schreef. Voor veel mensen is er dan geen weg terug meer.  
Juist in de kerk leren we wat echte vrijheid is. Niet mensen afrekenen op hun gedrag; de fouten ook niet 
wegwuiven, maar altijd de weg openhouden om terug te keren op zijn of haar schreden. Dat is ook het 
mooie aan de gelijkenis van de verloren zoon. En het is al een kunst op zich om het als gelovig mens zo 
te beleven en je echt vrij te voelen.  

 
Hoever gaat onze vrijheid? 
Ik mag zijn wie ik ben. Woorden als autonomie en individualisme passen daarbij. Als we die te ver doordrijven gaat het 
natuurlijk schuren. Ik las bij Bonhoeffer (Hij weer!): Vrijheid is niet iets wat mensen voor zichzelf hebben, maar iets wat ze 
voor anderen hebben. Niemand is “in zichzelf” vrij, zoals iemand muzikaal of pienter is. Vrijheid beleef je niet in een vacuüm. 
Het is geen kwaliteit van een mens, geen vaardigheid of aanleg. Vrij zijn betekent “vrij-zijn-voor-de-ander”. Alleen in relatie 
met de ander ben ik vrij. Dat is de boodschap van het evangelie. Gods vrijheid heeft zich aan ons gebonden, zodat zijn vrije 
genade alleen in ons werkelijkheid wordt. Er bestaat geen “vrij-zijn-van” zonder “vrij-zijn-voor”. Er bestaat geen heersen 
zonder de dienst aan God. Zijn advies is: “Als je op weg gaat om de vrijheid te zoeken, leer dan vooral om je ziel en gedachten 
onder controle te houden, zodat je hartstochten en verlangens er niet voor kunnen zorgen, dat je afdwaalt van het pad dat je 
moet volgen. God heeft zich vrijwillig aan ons verbonden, zo kunnen wij ons dan ook openen voor onze omgeving en de 
mensen om ons heen. 
 

Vakantie 
Maarten Luther zei het zo in zijn geschrift over de vrijheid van een christen: “Hieruit kunnen we de 
conclusie trekken dat een christen niet in zichzelf leeft, maar in Christus en in zijn naasten. In 
Christus door het geloof, in zijn naasten door de liefde.” 
Vakantie komt van het werkwoord ‘vacare’. Dat betekent ‘vrij zijn’.  
Een mooie tijd om jezelf vragen te stellen zoals: Voel ik me echt vrij?  
Wat doe ik met die vrijheid? Ben ik vrij voor de ander?  
Ik wens u een fijne vakantie! 
 

Jan Huisman 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Beste mensen, 
 
Hartelijk dank voor alle kaarten en goede wensen die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk. 
Wij hebben een onvergetelijke dag gehad met velen die ons lief zijn. 
 
Op donderdag 19 mei toegezongen worden door een grote groep senioren maakte alles nog feestelijker. 
Dank, dank, dank! 
 
Henk en Lineke Dijksman 
 

DDee  TTooeekkoommsstt  

3 

In memoriam Janny van Kesteren- Nepes  9 mei 1943 – 14 mei 2022 
 
Op 14 mei overleed in de leeftijd van 79 jaar  Janny van Kesteren, een zeer sociale en zorgzame moeder 
en een meelevend en betrokken gemeentelid. 
Op zondag 29 mei herdachten wij haar  in de Levensbron met een gedicht van ds. Martin de Geus. 
 
Als er geen mensenogen meer zijn  
om je te volgen over de grens, 
weet dan dat God je overal ziet, 
niemand ontgaat hem, geen enkel mens. 
 
Als er geen mensenhanden meer zijn 
om je te strelen over je wang, 
zoek dan de hand van God in jouw nacht, 
Hij zal je leiden, wees maar niet bang. 
 
Rust in genade, steunend op armen  
die mensen dragen, hart tegen hart. 
Geef je maar over, God zal je hoeden, 
Hij is het die je twijfels ontwart. 
 

Als er geen mensenarmen meer zijn 
om je te troosten in je verdriet, 
zie dan de open armen van God 
Hij vangt je op, veroordeelt je niet 
 
Ga dan in vrede, Gods hand en ogen 
Laten niet los wie biddend volhardt 
Rust in genade, steunend op armen 
die mensen dragen , hart tegen hart. 
 
 
 
 
 

Moge zij rusten in die genade. 
 
Hilda Geysendorpher, pastoraal medewerker. 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Bijbelleesrooster 
 
vr   1 jul 2 Kor. 13:1-13 
za    2 jul Lucas 9:51-62 
zo   3 jul Lucas 10:1-16 
ma   4 jul Lucas 10:17-24 
di   5 jul Lucas 10:25-37 
wo   6 jul Lucas 10:38-42 
do   7 jul Psalm 140 
vr   8 jul 1 Kon. 1:1-21 
za   9 jul 1 Kon. 1:22-40 
zo 10 jul 1 Kon. 1:41-53 
ma 11 jul 1 Kon. 2:1-12 
di 12 jul 1 Kon. 2:13-25 
wo 13 jul 1 Kon. 2:26-35 
do 14 jul 1 Kon. 2:36-46 
vr 15 jul 1 Kon. 3:1-15 
za 16 jul 1 Kon. 3:16-28 
zo 17 jul Psalm 15 
ma 18 jul 1 Kon. 4:1-20 
di 19 jul 1 Kon. 5:1-14 
wo 20 jul 1 Kon. 5:15-32 
do 21 jul 1 Kon. 6:1-18 
vr 22 jul 1 Kon. 6:19-38 
za 23 jul Psalm 141 
zo 24 jul Lucas 11:1-13 
ma 25 jul Lucas 11:14-28 
di 26 jul Lucas 11:29-36 
wo 27 jul Psalm 70 
do 28 jul Lucas 11:37-44 
vr 29 jul Lucas 11:45-54 
za 30 jul Lucas 12:1-12 
zo 31 jul Lucas 12:13-21 

ma   1 aug Lucas 12:22-34 
di   2 aug Lucas 12:35-48 
wo   3 aug Lucas 12:49-59 
do   4 aug 1 Kon. 7:1-12 
vr   5 aug 1 Kon. 7:13-26 
za   6 aug 1 Kon. 7:27-39 
zo   7 aug 1 Kon. 7:40-51 
ma   8 aug 1 Kon. 8:1-11 
di   9 aug 1 Kon. 8:12-21 
wo 10 aug 1 Kon. 8:22-32 
do 11 aug 1 Kon. 8:33-43 
vr 12 aug 1 Kon. 8:44-53 
za 13 aug 1 Kon. 8:54-66 
zo 14 aug 1 Kon. 9:1-9 
ma 15 aug 1 Kon. 9:10-28 
di 16 aug 1 Kon. 10:1-9 
wo 17 aug 1 Kon. 10:10-20 
do 18 aug 1 Kon. 10:21-29 
vr 19 aug Lucas 13:1-9 
za 20 aug Lucas 13:10-21 
zo 21 aug Lucas 13:22-30 
ma 22 aug Lucas 13:31-35 
di 23 aug Psalm 112 
wo 24 aug 1 Kon. 11:1-13 
do 25 aug 1 Kon. 11:14-25 
vr 26 aug 1 Kon. 11:26-43 
za 27 aug 1 Kon. 12:1-19 
zo 28 aug 1 Kon. 12:20-32 
ma 29 aug 1 Kon. 12:33–13:10 
di 30 aug 1 Kon. 13:11-22 
wo 31 aug 1 Kon. 13:23-34 
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Taak van Marius Braamse per 1 juli en Annelene Metz weer consulent. 
 

Met ingang van 1 juli loopt het contract met Marius Braamse af voor de ondersteuning van de 
Levensbron. Vanaf dat moment gaat hij de Opstandingskerk en de Levensbron samen verder 
ondersteuning geven in het samengaan en bij het beroepingswerk voor 6 uur per week. 
Als kerkenraad houden we in onze vergadering van 30 juni een uur om zijn interim-schap te evalueren. 
Terugkijkend op de periode dat Marius ons ondersteunde is de conclusie, dat hij zeer waardevol 
geweest is voor de Levensbron. Hij begon in een hectische periode, waarin hij met veel mensen 
gesproken heeft. Het betekende een stuk verwerking en ook het creëren van ruimte om als kerkenraad 
en gemeente weer verder te kunnen. We kregen een nieuwe structuur. De kleine kerkenraad verdween 
en het moderamen werd uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CvK. 
Er kwam een nieuwe plaatselijke regeling en ook een nieuw beleidsplan dankzij zijn inzet. 
Als voorzitter heb ik vaak met hem van gedachten kunnen wisselen over alle ontwikkelingen in de 

Levensbron. Hij was vrijwel altijd bereikbaar als ik advies wilde. Dankzij zijn open houding was hij 
voor mij, het moderamen en de kerkenraad een steun en toeverlaat. Ook bij de komst van de leden van  
de Irenekerk heeft hij een belangrijke faciliterende rol gespeeld, die ertoe leidde, dat men zich 
geaccepteerd voelde in de nieuwe omgeving. 
Als vaste begeleider en adviseur van de beroepingscommissie en het fusieproces met Rijsoord heeft hij 
tot nu toe een belangrijke rol gespeeld en gaat hij met deze taken door als onafhankelijk adviseur. 
Als Levensbron zijn we hem dankbaar voor alle hulp, die hij ons geboden heeft! 

 
Omdat we per 1 juli geen consulent meer hebben kunnen we gelukkig weer een 
beroep doen op Annelene Metz-Brink, predikant van de Hoeksteen te 
Zwijndrecht. Zij heeft ons na het vertrek van Martin de Geus ook als consulent 
gediend tot de komst van Marius. Ook zal zij voorgaan op zondag 25 september 
bij de bevestiging van ambtsdragers.  
 
 
En dominee Leo van der Eijk blijft ons ondersteunen in bijzonder pastoraat en 
bij het verzorgen van uitvaarten tot de komst van een nieuwe predikant. Fijn 
dat we zo steeds een beroep kunnen doen op predikanten uit de buurt en nu 
nog een nieuwe predikant gezamenlijk met Rijsoord! 
 
Jan Huisman, 
voorzitter 

 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
Kunst in de Kerk: “Samen op weg”. 
 
De kunstwerken die momenteel in de Levensbron hangen en in de vitrine staan dragen de titel: “In vuur en vlam”. 
Deze kunstwerken, gemaakt door een aantal gemeenteleden, blijven hier tot half  oktober hangen/staan. 
 
In de Toekomst en Rijsoord aan het woord van mei, heeft u al kunnen lezen dat we rond 1 november de Levensbron weer 
willen voorzien van nieuwe kunstwerken. 
Omdat het de bedoeling is dat de Opstandingskerk en de Levensbron in 2024 samen gaan, hebben wij gekozen voor het 
onderwerp “Samen op weg”. 
Dit kan kunst in de ruimste zin van het woord zijn, zoals haken, breien, borduren, foto’s, mozaïek, keramiek, quilts enz. enz.  
 
Het is de bedoeling dat deze werken ongeveer 1 jaar in de kerk blijven. 
Wij hopen dat er weer mooie werken worden ingeleverd, die wij een plaats in de kerk of vitrine kunnen geven. Doet u mee? 
 
Graag horen wij 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 
 
 
 
 

Annelene Metz-Brink  

Marius Braamse  

Leo van der Eijk  
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Van de predikant 
 
We kunnen terugkijken op een goed gemeenteberaad met beide gemeenten aansluitend aan de kerkdienst van 22 mei in de 
Opstandingskerk. Het was mooi om de bijeenkomst meteen na een (uiteraard ook) gezamenlijke kerkdienst te doen.  
Beide kerken gaan het proces van samengaan immers aan met de bedoeling dat de lofzang gaande gehouden wordt, ook op de 
manier waarop dat in de Levensbron en Opstandingskerk gebeurt. En daarin hebben beide gemeenten elkaar nodig.  
De omstandigheden vragen er om als gemeente niet op ons eigen eilandje te blijven. Het was een dienst met Avondmaal.  
Eén van de dingen die oplicht in het Avondmaal is de grote verbindende betekenis: we worden allen genodigd door dezelfde 
Heer, op voet van gelijkheid gaan we met elkaar aan tafel.  
Vanuit beide gemeenten was er een goede opkomst en de sfeer was zondermeer goed en opbouwend te noemen. Ook bij het 
informele gedeelte, nog weer daarna, waren veel mensen aanwezig. De vragen waren vooral informatief van aard. Ten aanzien 
van de koers om te komen tot één gemeente met één gebouw en één predikant werden geen tegenwerpingen en bedenkingen 
geuit. Waarbij wel duidelijk werd dat de keuze om te komen tot één gebouw wel de meest lastige wordt. Als het hart spreekt 
willen de meesten van ons toch het liefst het eigen kerkgebouw behouden. Het voelt als een onmogelijke, pijnlijke keuze om 
één van de gebouwen te moeten sluiten. In de stuurgroep, die de week daarop bij elkaar kwam, was de spanning die dat met 
zich meebrengt voelbaar. Logisch dat het spanning oproept: het gáát echt ergens over; het raakt het hart. Het gaat niemand in 
de koude kleren zitten. We worstelden met de vraag hoe we goed en zorgvuldig kunnen wegen welk kerkgebouw we het beste 
af zouden kunnen stoten. En het werd weer eens duidelijk dat dat communicatief ook nauw luistert. Een misverstand is gauw 
geboren en niet alles wat wordt gezegd is ook meteen een standpunt van een kerkenraad.  
 
Terug naar het gemeenteberaad. Voor wie dat wil, is de presentatie en een samenvatting van de (door mij) gesproken tekst 
opvraagbaar bij de scribae of ondergetekende. Er komt nog een verslag beschikbaar nadat het door de kerkenraden is 
vastgesteld.  
 
Wat betreft het beroepen van een predikant. De stand van zaken van dit moment is dat de beroepingscommissie gesprekken 
heeft gehad, maar die hebben tot nu toe niet tot resultaat geleid. Het is op ’t ogenblik heel moeilijk om een predikant te vinden, 
daar lopen alle gemeenten tegenaan. De beroepingscommissie gaat door met zoeken van kandidaten. De advertentie staat 
intussen opnieuw op de website van beide gemeenten. Er komt een aparte advertentie in dagblad Trouw en in het tijdschrift 
Woord & Dienst. De vraag is of u alstublieft ook (weer) namen wilt noemen van mogelijke kandidaten.  
 
We hebben er ook voor gekozen om de term ‘Interim-Predikant’ los te laten, omdat die toch te veel hangt aan mijn 
werkzaamheden waarmee ik begon voor de Levensbron, nu alweer anderhalf jaar geleden. Terwijl ik vanaf 1 juli alleen nog 
maar voor beide gemeenten werk aan het samengaan. Omdat we (nog) geen betere vervangende benaming konden bedenken 
(suggesties welkom!) heb ik maar eenvoudig “Van de predikant” boven dit stukje gezet, hoewel dat weer vatbaar is voor het 
misverstand dat ik de gemeente-predikant ben. Nou ja, allemaal niet zo belangrijk, maar ’t is maar dat u het weet. 
De werkzaamheden van de anderhalf jaar Levensbron worden op de laatste dag van juni 
geëvalueerd in de kerkenraadsvergadering van die avond. Maar ook opmerkingen en kritische noten 
van gemeenteleden zijn zeer welkom!  
 
Ik hoop van harte dat u een goede zomer tegemoet gaat. En ik zie graag uw opmerkingen, vragen en 
suggesties tegemoet op het inmiddels bekende telefoonnummer of mailadres: 06 53 9292 86 en 
marius.braamse@gmail.com 
 

Hartelijke groeten, 
Ds. Marius Braamse 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Openluchtdienst 3 juli 
 
Na twee jaar kan het weer! Op zondag 3 juli is er een openluchtdienst op het koningsplein.  
Het thema van de dienst is “Toekomst vol van Hoop”. We willen graag samen God groot maken en laten 
zien dat het evangelie ons samenbindt en hoopvol is voor iedereen.  
De voorganger is ds. G.R.P. van de Wetering. (voorganger van de Christus is Koningkerk). 
Het koor Chananja uit de Alblasserwaard zingt en begeleidt de samenzang. Iedereen is van harte welkom!  
Vanaf 13:50 zingt het koor. Om 14:00 begint de dienst. Neem een stoel mee!  
Wanneer het weer niet mee werkt, kunnen we uitwijken naar het dichtbijgelegen kerkgebouw de Levensbron. 
De dienst wordt georganiseerd door 13 verschillende geloofsgemeenschappen uit Ridderkerk.  
Helpt u mee, door voor de dienst te bidden, mensen voor de dienst uit te nodigen en door te komen?  
In de kerk liggen flyers en posters die u mee kunt nemen.  
 
De werkgroep openluchtdienst 
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Hartelijke groeten, 
Ds. Marius Braamse 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Openluchtdienst 3 juli 
 
Na twee jaar kan het weer! Op zondag 3 juli is er een openluchtdienst op het koningsplein.  
Het thema van de dienst is “Toekomst vol van Hoop”. We willen graag samen God groot maken en laten 
zien dat het evangelie ons samenbindt en hoopvol is voor iedereen.  
De voorganger is ds. G.R.P. van de Wetering. (voorganger van de Christus is Koningkerk). 
Het koor Chananja uit de Alblasserwaard zingt en begeleidt de samenzang. Iedereen is van harte welkom!  
Vanaf 13:50 zingt het koor. Om 14:00 begint de dienst. Neem een stoel mee!  
Wanneer het weer niet mee werkt, kunnen we uitwijken naar het dichtbijgelegen kerkgebouw de Levensbron. 
De dienst wordt georganiseerd door 13 verschillende geloofsgemeenschappen uit Ridderkerk.  
Helpt u mee, door voor de dienst te bidden, mensen voor de dienst uit te nodigen en door te komen?  
In de kerk liggen flyers en posters die u mee kunt nemen.  
 
De werkgroep openluchtdienst 
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Uw Ridderkerkse 
makelaar
Neem nu contact op
0180 420 707

Koninginneweg 49 - Ridderkerk
Telefoon 0180 - 428182

Openingstijden:
di.-wo.-do.: 9.00-17.30 uur. vrij.: 9.00-21.00 uur
zat. 9.00-17.00 uur. ‘s Maandags gesloten

H. OTTEVANGER
HERENKLEDING B.V.

Reeds meer dan 50 jaar uw vertrouwen waard
Ridderhof 22a - 2981 ET Ridderkerk

Telefoon: 0180 - 424470 - www.juwelierkrul.nl

meubelstoffen - leer - kunstleer - gordijnstoffen - binnenzonwering - matrassen op maat

stuurhuiszonwering - paneelgordijnen - facette shades - jaloezieën - lamellen - rolgordijnen

Showroom en stoffeerderij, Havenstraat 73, Ridderkerk • Tel.: 0180 - 438872
E-mail: frelan@online.nl Website: www.frelan.nl

Openingstijden: Woensdag 10.00 tot 17.00 uur / Donderdag 10.00 tot 17.00 uur / Vrijdag 10.00 tot 17.00 uur
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Stoffeerderij
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Meubel- & scheepsstoffering

• Woning- & kantoor-

inrichting • Scheepsinrichting
• Projecten

* VERWERKING ADMINISTRATIE * PERIODIEKEN EN JAARRAPPORTAGE
* LOONADMINISTRATIE * BELASTINGAANGIFTEN VOOR
  ONDERNEMER & PARTICULIER
* FISCALE ADVISERING

Kolenbranderstraat 20 • Postbus 4096, 2980 GB  Ridderkerk
Tel. 0180 - 410522 Fax 0180 - 411320

Vlietplein 6, 2986 GH Ridderkerk
Tel.: 0180-421772

info@rijploeg2wielers.nl

www.rijploeg2wielers.nl

“Wij weten waar
          ons vlees vandaan komt”

Pieter van Prooijen

Vlietplein 107
Ridderkerk

Tel. 0180-424741 • www.gelderblomridderkerk.nl

Heerlijke, ambachtelijke
warme bakker

Bakkerij van der Waal is je eerlijke, echte bakker. Met mooie producten en 
 prachtige aanbiedingen. We hebben 6 vestigingen in Ridderkerk en omstreken.

Volg ons op Facebook! 
Kijk voor de adressen en  openingstijden op www.bakkerij-vanderwaal.nl
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Jouw mooiste foto’s in 
een uniek fotoboek!

www.printmijnfotos.nl

ü Eenvoudig bedienbare software

ü Veelzijdige designmogelijkheden

ü Vooraf betaling met iDeal

ü Snelle levering

bandjeverstandje.nl
autobanden@live.nl

06 - 534 380 87
WAAR: Koedood 2,

2993 AL Barendrecht
Verstand van banden, prijzen en service

BANDEN NODIG
RESERVEWIELEN ALLE MERKEN

VRAAG BANDJEVERSTANDJE

IN/OMRUIL 0180 - 619 411

Band lek/tril/lawaaiprobleem 
los ik op, NO CURE=NO PAY

www.intermentia.nl

Intermentia Uitvaartverzorging
T 06 154 330 77 (24 uur bereikbaar) 

info@intermentia.nl

WAT JE IN JE HART 
BEWAART RAAK JE 
NOOIT MEER KWIJT

Martine Versteeg
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Maanddoelen Diaconie: Gevangenenzorg Nederland (juli) en Stichting Wijdekerk (augustus) 
 
“Echte steun is zeldzaam in de gevangenis”, weet Theo (25). Hij groeide op in een fijn, christelijk, gezin, maakte verkeerde 
keuzes en belandde in de gevangenis. Het leven daar valt hem zwaar. Daarom is hij zo blij met de bezoeken van Rianne, die 
naar hem luistert, zonder te oordelen. 
Behalve Rianne zijn nog ruim 650 vrijwilligers actief voor Gevangenenzorg Nederland. Ze bezoeken (ex-)gevangenen, tbs-
cliënten of hun achterblijvende familie. Samen brengen zij onze opdracht, zoals verwoord in Mattheüs 25, in praktijk.  
Ze reiken gevangenen de hand zonder te oordelen. In het geloof dat echte aandacht een eerste stap kan zijn op weg naar herstel, 
weg uit de criminaliteit. De rechter veroordeelt de dader wel, maar dat is niet genoeg. Gerechtigheid vraagt óók om 
barmhartigheid. Dat is wat God ons leert in de Bijbel. Daarom hebben wij voor de maand juli Gevangenenzorg Nederland als 
maanddoel gekozen. 
 
In augustus staat het maanddoel Stichting Wijdekerk op het collecterooster van de diaconie. Stichting Wijdekerk is een 
initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+ persoon of nauw betrokken met hen die seksueel anders geaard zijn. Iedereen 
moet zich zelf kunnen zijn in zijn of haar kerk. Via deze Stichting kunnen ervaringen worden uitgewisseld en op hun site zijn 
persoonlijke verhalen te lezen over hoe zij hun geloof ervaren. De leidraad voor de Stichting is 2 Korintiërs 5:14a: Wat ons 
drijft is de liefde van Christus. 

     
 
https://gevangenenzorg.nl/      https://www.wijdekerk.nl/ 
U kunt het werk van Gevangenenzorg Nederland of Stichting Wijdekerk financieel steunen via de collectes 
in de kerk of via een overschrijving naar bankrekening NL87RABO0355438984 t.n.v. Diaconie Levensbron, 
onder vermelding van het betreffende doel. 
 
Hartelijke groet weer, 
Jannie van der Lugt 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Collecteren tijdens de eredienst 
 
Vanwege de corona epidemie en alle daarmee samenhangende maatregelen, wordt er sinds het hervatten van de wekelijkse 
erediensten niet meer gecollecteerd in de banken maar bij de uitgang van de kerk. 
Daartoe is indertijd besloten om het verspreiden van het virus tegen te gaan via het van hand tot hand doorgeven van de 
collectezakken. 
Het College van Diakenen vindt het belangrijk om het collecteren in de banken, dat een wezenlijk onderdeel van de liturgie en 
de eredienst uitmaakt, weer te hervatten. 
Wij achten het verantwoord om, gezien de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus, met ingang van zondag 3 juli weer 
in de banken te gaan collecteren i.p.v. bij de uitgangen. 
Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen in de gaten en zullen daarop bijsturen, indien gewijzigde omstandigheden of 
maatregelen daar aanleiding toe geven. 
 
Gebedenboek 
Graag brengen wij ook het gebedenboek dat in de hal van de kerk staat, onder uw aandacht. 
U kunt daarin uw voorbeden opschrijven waarvoor tijdens het dankgebed kan worden gebeden. 
De diaken van dienst zal dat dan onder de aandacht van de predikant brengen. 
 
Hartelijke groet namens het College van Diakenen, 
Bert Vlasblom 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Bedankt! 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, appjes, telefoontjes, enz. die ik mocht ontvangen voor, tijdens en na mijn 
verblijf in het ziekenhuis. 
De operatie is geslaagd en ik mocht snel weer naar huis. Heel hartelijk bedankt! 
 
Hartelijke groet, 
Henk Bestebreurtje 
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Per 1 juni 2022 is onze Levensbron App in de lucht. U kunt hem in de App store of bij Google Play downloaden.  
Let op dat u de goede App downloadt. In Goes hebben ze ook een Levensbron met een App. 
U herkent onze App aan het duidelijke logo. 
 
In de maand juni worden de gegevens verder ingevuld. Er staan werkgroepen in, die met elkaar kunnen appen binnen de groep. 
Als u een bericht voor de hele kerk wilt delen kan dat ook. Vanessa van der Pligt is de beheerder van de App. 
Voor technische vragen kunt u bij haar terecht. Als u zich aanmeldt, dan laat zij u toe.  
Iedere groep heeft een eigen beheerder. Deze kan mensen toelaten tot de bewuste groep. 
Ook is er een collectebeheerder. Deze zorgt ervoor, dat het collecterooster in de App komt met de verschillende 
bankrekeningnummers voor de verschillende doelen. Het is heel makkelijk om via de App te doneren. Mijn ervaring is dat ik 
vaak geen klein geld meer bij me heb.  Met de App is dat probleem ook opgelost. 
 
Veel gemeentegroepen en leden heeft Vanessa al in de App gezet. Als u zich aanmeldt herkent de App uw emailadres.  
U wordt dan nog om een wachtwoord en een foto gevraagd. Zodra u dat gedaan hebt krijgt u toestemming. 
 
Het zal duidelijk zijn, dat de App alleen maar goed functioneert als zoveel mogelijk kerkleden de App gebruiken. Dan is het 
een mooie en veilige manier om met elkaar te communiceren in de Levensbron. We gaan met onze tijd mee! 
 
Jan Huisman 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Gezamenlijke startzondag 4 september Levensbron 
 
Op zondag 4 september starten we het kerkelijk seizoen 2022-2023 in de Levensbron. 
Het jaarthema van de PKN is “Aan tafel” “Van de tafel van de Heer naar de tafel van verbinding.” 
Bij dit thema kan je denken aan: 

• Aan tafel zijn we welkom en is er plaats voor iedereen. 
• Aan tafel ontmoeten we de opgestane.  
• Aan tafel zijn we getuigen van nieuwe hoop voor de wereld. 
• Aan tafel delen we ruimhartig. 

 
In de startdienst, die om 9.30 uur begint, gaat voor ds. Christi Bartelink - van de Dool en hierin staat het jaarthema ook 
centraal. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal.  
Ook wordt de nieuwe kanselbijbel van de NBV21 in gebruik genomen. 
 
Na de dienst drinken we koffie en daarna worden er weer een aantal workshops gehouden. 
Er staan in ieder geval nu al 3 workshops vast, waar u uit kunt kiezen. 

• ‘Maaltijden in de Bijbel’ door Christi Bartelink – van de Dool 
• ‘De symboliek van de Levensbron’ door Arie Stout, die de kerk ontworpen heeft. 
• ‘De geschiedenis van Rijsoord’ door Teun Rijsdijk 

Er komen er nog een paar workshops bij.  
 
Ook is er aandacht voor de kinderen in samenwerking met de kindernevendienst. 
Na de workshops drinken we een glaasje, natuurlijk met een hapje, en sluiten af met een korte viering. 
Als u iets lekkers wilt bakken voor bij de koffie neem dan even contact op met Els Huisman, tel 0180-840684 / 06-30440104, 
email: huismanels@hotmail.com. 
Als twee kerken in het fusieproces willen we zo het nieuwe seizoen enthousiast beginnen! 
Doet u mee? 
 
Gemeenteopbouw en Toerusting Opstandingskerk  
Vorming en Toerusting Levensbron 
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Kerkdiensten 
 
Zondag 3 juli 
Lied van de week :  1001; 1, 2 M.m.v. de liedgroep 
09.30 uur :  Ds. A.N. Driebergen  te Noordeloos 
Ouderlingen :  Jacqueline Louwerens(OvD) en Jan Huisman 
Diaken :  Cor van Pelt 
Schriftlezing :  Marianne Nijman 
Kindernevendienst :  Voor alle kinderen van de basisschool 
Welkomstcomité :  Nellie en Johan Vlietstra 
Oppasdienst :  Ellen Broere 
Beeld en Geluid :  Aad Andeweg Beamer :  Wilbert Velthove 
Collecten :  1e Diaconie; 2e Kerk; 
Organist :  Arie de Korte 
Koster :  Siem de Klerk 
Kerkauto :  Gr. A: Dirk de Klerk; Gr. B: Bert Vlasblom; Gr. C: Gert Kwakernaat 
 
 
15.30 uur :  Dhr. R.L. Antes Dienst in Reyerheem 
Ouderling :  Corrie Kocks 
Diaken :  Frits van Galen 
 
 
 
Zondag 10 juli  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Levensbron 
Lied van de week :  1001: 1, 2, 3 
09.30 uur :  Dr. A.L. Veerman  te Sliedrecht 
Ouderlingen :  Jan Huisman(OvD) en Leen Groeneveld 
Diaken :  Dirk de Klerk 
Schriftlezing :  Margit Kleiker 
Kindernevendienst :  Voor alle kinderen van de basisschool 
Kinderoppas :  Els Huisman 
Welkomstcomité :  Nico Los en Jan Kocks 
Beeld en Geluid :  Siem Huizer Beamer :  Vanessa v.d. Pligt 
Collecten :  1e Onderhoud kerkgebouw; 2e Diaconie; 
Organist :  Arie de Korte 
Koster :  René van der Lugt 
Kerkauto :  Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Herman Krijgsman; Gr. C: Karel Krikke 
 
 
 
Zondag 17 juli  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Opstandingskerk 
Kerkauto Levensbron :  Gr. A: Ed van Donselaar; Gr. B: Kees de Klerk; Gr. C: Marry Mulder 
 
 Voor verdere gegevens zie: Rijsoord aan ‘t Woord 
 
 
 
Zondag 24 juli  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Levensbron 
Lied van de week :  Lied 713: 1 t/m 5 
09.30 uur :  Ds. P. Taselaar 
Ouderlingen :  Elly te Lintel Hekkert(OvD) en Jan Verhaar 
Diaken :  Jannie v.d. Lugt 
Schriftlezing :  Pauly Lodder 
Welkomstcomité :  Janneke Vlasblom en Corrie van Prooijen 
Beeld en Geluid :  Michiel Klaver Beamer :  Chris van Oudheusden 
Collecten :  1e Diaconie; 2e Kerk; 
Organist :  Arie de Korte 
Koster :  Cock Rijsdijk 
Kerkauto :  Gr. A: Henk Kamperman; Gr. B: Cock Rijsdijk; Gr. C: Johan van Prooijen 
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Zondag 31 juli  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Opstandingskerk 
Kerkauto Levensbron :  Gr. A: Ton Overheid; Gr. B: Kees Hofstede ; Gr. C: René van der Lugt 
 
 Voor verdere gegevens zie: Rijsoord aan ‘t Woord 
 
 
Zondag 7 augustus  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Levensbron 
Lied van de week :  Lied 632: 1, 3 
09.30 uur :  Ds. P. Taselaar 
Ouderlingen :  Kees Hofstede(OvD) en Corrie Kocks 
Diaken :  Bert Vlasblom 
Schriftlezing :  Anneke Bode 
Welkomstcomité :  Marjon Kruithof en Marja Witter 
Beeld en Geluid :  Aad Andeweg Beamer :  Wilbert Velthove 
Collecten :  1e Kerk; 2e Diaconie; 
Organist :  Nico de Mol 
Koster :  Nellie en Johan Vlietstra 
Kerkauto :  Gr. A: Elsart Vuik; Gr. B: Willem te Lintel Hekkert; Gr. C: Gert Kwakernaat 
 
 
15.30 uur :  Dhr. J. Huisman Dienst in Reyerheem 
Ouderling :  Rita Stok 
Diaken :  Agnes v.d. Hoek-Buijs 
 
 
 
Zondag 14 augustus  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Opstandingskerk 
Kerkauto Levensbron :  Gr. A: Dirk de Klerk; Gr. B: Bert Vlasblom ; Gr. C: Karel Krikke 
 
 Voor verdere gegevens zie: Rijsoord aan ‘t Woord 
 
 
 
Zondag 21 augustus  Gezamenlijke dienst met Rijsoord in de Levensbron 
Lied van de week :  Lied 146c: 1, 3, 7 
09.30 uur :  Mw. ds. E. van Bolhuis- Szabo te H.I.Ambacht 
Ouderlingen :  Liesbeth Benschop(OvD) en Jeannette van Gelder 
Diaken :  Frits van Galen 
Schriftlezing :  Elseline Broer 
Kindernevendienst :  Voor alle kinderen van de basisschool 
Welkomstcomité :  José Vlasblom en Toos Smit 
Beeld en Geluid :  Dick Verschoor Beamer :  Vanessa v.d. Pligt 
Collecten :  1e Diaconie; 2e Onderhoud kerkgebouw; 
Organist :  Arie de Korte 
Koster :  Cock Rijsdijk 
Kerkauto :  Gr. A: Jan Kocks; Gr. B: Herman Krijgsman; Gr. C: Marry Mulder 
 
 
Zondag 28 augustus 
Lied van de week :  Lied 201: 1 t/m 5 
09.30 uur :  Mw. R. Keijzer  te Bolnes 
Ouderlingen :  Jeannette van Gelder(OvD) en Rita Stok 
Diaken :  Dirk de Klerk 
Schriftlezing :  Els Huisman 
Kindernevendienst :  Voor alle kinderen van de basisschool 
Welkomstcomité :  Rita Stok en Els Huisman 
Beeld en Geluid :  Matthijs Kruithof Beamer :  Frank Kievit 
Collecten :  1e Kerk; 2e Diaconie; 
Organist :  Bert Kruis 
Koster :  Theo Bode 
Kerkauto :  Gr. A: Ed van Donselaar; Gr. B: Kees de Klerk; Gr. C: Johan van Prooijen 
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Verjaardagen 
  1 jul  L.B. Bos-van der Leer Torenmolen 1 - A 37 2986 GB  88  jaar 
  2 jul M. Uittenbogaard-Akkerhuis Seringenplantsoen 93 2982 BJ 81  jaar 
  8 jul A. van Es-Kuiper Seringenstraat 52 2982 BW 83  jaar 
  9 jul A.P. van den Broek Van Leeuwenhoekstraat 41 2984 EE 91  jaar 
  9 jul M.L. Hooijmeijer-Vermeulen Kloosplantsoen 339 2985 SJ 90  jaar 
10 jul W.T. Kroos-Legerstee Kamperfoeliestraat 22 2981 BS 80  jaar 
12 jul L. den Outer-Visser Seringenplantsoen 53 2982 BH 87  jaar 
13 jul N.E. van der Spoel-Lodder Kamperfoeliestraat 19 2981 BR 86  jaar 
13 jul G. Bronkhorst-Mooi Boksdoornpark 52 2982 CZ 97  jaar 
13 jul C.B. Belder-de Jong Brasem 10  2986 HA 86  jaar 
16 jul J.A.G. Breeman-Paul Fazant 139 2986 CN 85  jaar 
20 jul, F.W. Muysson Merel 97 2986 BD 92  jaar 
21 jul B. Los Perkstraat 39 2985 CP 81  jaar 
25 jul A.E.M.A. Uijthoven-Lijnsvelt Vondellaan 29 2985 VP 81  jaar 
28 jul J.C. Vliegenthart Merel 79 2986 BC 80  jaar 
31 jul A. van der Stel Jan Luykenstraat 27 2985 BV 92  jaar 
31 jul H. Kamsteeg-Hordijk Beukenhof 49 2982 CC 84  jaar 
  2 aug J.F. Bezemer Hugo de Groothof 1 2984 GK 93  jaar 
  4 aug H.J. van der Linden-Lodder Boksdoornstraat 198 2982 BD 83  jaar 
  8 aug C. van Die Boksdoornstraat 2 - K 324 2982 BC 87  jaar 
11 aug E.P.H. Houweling-Vaessen Boksdoornstraat 2 - K 417 2982 BC 80  jaar 
14 aug M.M. Dubbeldam-Visser Torenmolen 1 - A 7 2986 GB 92  jaar 
15 aug A.J. Latupeirissa-de Kam Prunusplantsoen 34 2982 NA 87  jaar 
19 aug F. Roodenburg Seringenplantsoen 181 2982 BK 82  jaar 
23 aug B. van der Waal Hortensiastraat 156 2985 AL 86  jaar 
26 aug C.J.M. Smit-Alkemade Kloosplantsoen 105 2985 SC 82  jaar 
27 aug M.H. Bakker-Witkamp Boksdoornstraat 190 2982 BD 96  jaar 
27 aug M.C.L. Rook-Hagendijk Beukenhof 34 2982 CD 82  jaar 
30 aug M. van Dijke Boksdoornstraat 2 - K 416 2982 BC 89  jaar 
   1 sep A. Uijthoven Vondellaan 29 2985 VP 85  jaar 
 
Huwelijksjubilea 
40 jaar gehuwd 26 aug Fam. Bos Willem Landrestraat 84 2983 AX 
 3 sep Fam. Kruithof Steur 68 2986 SJ 
50 jaar gehuwd 10 aug Fam. Witter Merel 20 2986 BB 
55 jaar gehuwd 24 aug  Fam. Taselaar Prunusplantsoen 65 2982 NB 
60 jaar gehuwd 3 jul Fam. Valster Zeemanstraat 8 2984 ET 
  23 aug Fam. Van der Sluis Het Sonnet 54 2985 VW 
 
Kerkelijke stand 
Ingekomen: 
M. Burema - de Ronde Torenmolen 139  
H.J. Keijzer Slot. de Bruïnestraat 19  
M.C. Wouters - van Merkerk Boksdoornpark 16 
M. Weerheim - Rodenburg Vlietlaan 2  
C.H. Geuskens – de Jong Boksdoornstraat 2 
 

Vertrokken: 
S.R. Kruijswijk van: Coosje Ayalstraat 113
 naar: Dordrecht 
 
Uitgeschreven: 
R.H. van Hoften - Monster Graaf Janstraat 18 

Verhuisd: 
Lennard van den Berg van: Kroonpark 276 naar: Lijnbaan 249 3311 RK Dordrecht 
A.A. Roodnat van: Rembrandtweg 221 naar: Brasem 67 2986 HA 
J.F. Bezemer van: Ravelstraat 82 naar: Hugo de Groothof 1 2984 GK (‘t Ronde Sant) 
 
Toevoegen in adresboekje: 
Het adres van de familie A. Uijthoven, Vondellaan 29, aanvullen met telefoonnummer: 06-51241187 
 
Aantal leden: 827 

Leen Groeneveld 
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Activiteitenagenda 
 

Datum 
juli 

Tijd 
 

Activiteiten 

2 10.00 Inleveren product van de maand 
2 17.00 Barbecue bij de Opstandingskerk in Rijsoord 
3 14.00 Openluchtdienst op het Koningsplein 
5 19.30 Vergadering CvK 
13 19.30 Vergadering Communicatie 
   

Aug.   
2 19.30 Vergadering CvK 
6 10.00 Inleveren product van de maand 
16  Uiterste datum inleveren kopij De Toekomst 
18 19.30 Redactie De Toekomst 
22 19.30 Vergadering College van Diakenen 
25 19.30 Vergadering moderamen 
30 19.30 Repetitie C.G.K. de Levensbron 
   

Sept.   
1 19.30 Vergadering Kerkenraad 
3 10.00 Inleveren product van de maand 
   

 
-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Tweede bazaar in najaar 2022. 
 
Na de voorjaarsbazaar, die op 7 mei jl. werd georganiseerd heeft de aktiviteitencommissie besloten om dit najaar nog een 
bazaar te houden. En dit keer wordt het weer als vanouds een tweedaagse happening. Tijdens de vergadering van 31 mei 2022 
is besloten de data, die al in februari als optie waren gepland ook daadwerkelijk vast te leggen. Dus u kunt, zoals gebruikelijk, 
weer twee dagen in uw agenda vastleggen of op de kalender omcirkelen. 

Want op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022 is het weer bazaarweekend! 
 

We hopen er weer een traditioneel gezellig festijn van te kunnen maken met onder andere de bekende stands van boeken, Cd’s, 
platen, elektra, speelgoed, huishoudelijke artikelen en gereedschap.  
En wat op de voorjaarbazaar ontbrak, zoals kleding en het rad van avontuur zullen die in september wel aanwezig zijn.  
Het enige wat we ten opzichte van de bazaar weekenden van voor Corona niet zullen hebben is de verloting. Daarvoor was het 
op moment van beslissen al te laat om alles geregeld te krijgen. Maar al met al gaat de september bazaar aardig lijken op de 
vroegere bazaar weekenden. 
Zoals waarschijnlijk wel bekend zal zijn hangt het succes van zo’n bazaarweekend af van de vrijwilligers. Want zonder 
vrijwilligers kunnen we nog zoveel plannen smeden; als er geen hulp van vrijwilligers is kunnen we ze niet ten uitvoer 
brengen. Dus vanaf deze plek dan ook een dringende oproep: geef u op als medewerker om op vrijdag 23 en/of zaterdag 24 
september ons te komen helpen bij de najaarsbazaar 2022! Dit kunt u doen door te bellen met Elly de Jonge (telefoon 430809) 
of per mail naar bazar@levensbron.nl. 
 
Verder zijn wij voor het rad van avontuur op zoek naar leuke, mooie, handige of anderszins bruikbare nieuwe prijsjes. Dus als 
u voor een verjaardag een cadeautje hebt ontvangen dat u al had, het zit nog netjes in de verpakking en het ligt toch maar te 
liggen in uw kast dan zou u het als prijs voor ons rad van fortuin aan ons kunnen schenken. Het mes snijdt in dat geval aan 
twee kanten: u hebt weer meer ruimte in uw kast en wij een leuke prijs voor het rad. Dus heeft u nog nieuwe artikelen, die u 
eigenlijk kwijt wilt schenk ze aan de bazaar. 
Of er zoals voorheen ook weer containers bij de kerk gezet zullen worden zal pas later worden beslist. 
Houdt u daarom de volgende editie van dit blad en de zondagsbrieven in de loop van augustus en 
september goed in de gaten. Daarin zullen wij u op de hoogte houden op welke data en waar u uw spullen 
af kunt geven.  
 
Tot zover de berichtgeving over het weekend van de najaarsbazaar op 23 en 24 september 2022. 
 

Namens de aktiviteitencommissie  
Herman Krijgsman 
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16  Uiterste datum inleveren kopij De Toekomst 
18 19.30 Redactie De Toekomst 
22 19.30 Vergadering College van Diakenen 
25 19.30 Vergadering moderamen 
30 19.30 Repetitie C.G.K. de Levensbron 
   

Sept.   
1 19.30 Vergadering Kerkenraad 
3 10.00 Inleveren product van de maand 
   

 
-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Tweede bazaar in najaar 2022. 
 
Na de voorjaarsbazaar, die op 7 mei jl. werd georganiseerd heeft de aktiviteitencommissie besloten om dit najaar nog een 
bazaar te houden. En dit keer wordt het weer als vanouds een tweedaagse happening. Tijdens de vergadering van 31 mei 2022 
is besloten de data, die al in februari als optie waren gepland ook daadwerkelijk vast te leggen. Dus u kunt, zoals gebruikelijk, 
weer twee dagen in uw agenda vastleggen of op de kalender omcirkelen. 

Want op vrijdag 23 en zaterdag 24 september 2022 is het weer bazaarweekend! 
 

We hopen er weer een traditioneel gezellig festijn van te kunnen maken met onder andere de bekende stands van boeken, Cd’s, 
platen, elektra, speelgoed, huishoudelijke artikelen en gereedschap.  
En wat op de voorjaarbazaar ontbrak, zoals kleding en het rad van avontuur zullen die in september wel aanwezig zijn.  
Het enige wat we ten opzichte van de bazaar weekenden van voor Corona niet zullen hebben is de verloting. Daarvoor was het 
op moment van beslissen al te laat om alles geregeld te krijgen. Maar al met al gaat de september bazaar aardig lijken op de 
vroegere bazaar weekenden. 
Zoals waarschijnlijk wel bekend zal zijn hangt het succes van zo’n bazaarweekend af van de vrijwilligers. Want zonder 
vrijwilligers kunnen we nog zoveel plannen smeden; als er geen hulp van vrijwilligers is kunnen we ze niet ten uitvoer 
brengen. Dus vanaf deze plek dan ook een dringende oproep: geef u op als medewerker om op vrijdag 23 en/of zaterdag 24 
september ons te komen helpen bij de najaarsbazaar 2022! Dit kunt u doen door te bellen met Elly de Jonge (telefoon 430809) 
of per mail naar bazar@levensbron.nl. 
 
Verder zijn wij voor het rad van avontuur op zoek naar leuke, mooie, handige of anderszins bruikbare nieuwe prijsjes. Dus als 
u voor een verjaardag een cadeautje hebt ontvangen dat u al had, het zit nog netjes in de verpakking en het ligt toch maar te 
liggen in uw kast dan zou u het als prijs voor ons rad van fortuin aan ons kunnen schenken. Het mes snijdt in dat geval aan 
twee kanten: u hebt weer meer ruimte in uw kast en wij een leuke prijs voor het rad. Dus heeft u nog nieuwe artikelen, die u 
eigenlijk kwijt wilt schenk ze aan de bazaar. 
Of er zoals voorheen ook weer containers bij de kerk gezet zullen worden zal pas later worden beslist. 
Houdt u daarom de volgende editie van dit blad en de zondagsbrieven in de loop van augustus en 
september goed in de gaten. Daarin zullen wij u op de hoogte houden op welke data en waar u uw spullen 
af kunt geven.  
 
Tot zover de berichtgeving over het weekend van de najaarsbazaar op 23 en 24 september 2022. 
 

Namens de aktiviteitencommissie  
Herman Krijgsman 
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Vlietplein 109
2986 GK Ridderkerk
Tel: 0180 42 00 61
Mob: 06 54 29 16 00
agf-vlietplein@hotmail.com

WIJ 

ZIJN OPZOEK 

NAAR UW 

WONING

direct verkocht     vertrouwd en een uitstekende prijs     snelle betaling     
zonder stress     zonder makelaar     zonder bijkomende kosten.

WIJ KOPEN DIRECT UW WONING…. 

Wij zijn Iljack en Mireille van Slikkerveer Vastgoed. Wij zijn al jaren lang woonachtig en actief  in 
Ridderkerk en daardoor ook voor velen een bekend gezicht. Wij hebben ons gespecialiseerd in het 

opkopen van verouderde / te renoveren woningen in Ridderkerk e.o. Wij bieden iedereen de mogelijkheid 
zijn woning snel en zonder zorgen te verkopen tegen de juiste prijs!

06-18069079 | info@slikkerveervastgoed.nl | www.slikkerveervastgoed.nl

WIJ 

ZIJN OPZOEK 

NAAR UW 

WONING

direct verkocht     vertrouwd en een uitstekende prijs     snelle betaling     
zonder stress     zonder makelaar     zonder bijkomende kosten.

WIJ KOPEN DIRECT UW WONING…. 

Wij zijn Iljack en Mireille van Slikkerveer Vastgoed. Wij zijn al jaren lang woonachtig en actief  in 
Ridderkerk en daardoor ook voor velen een bekend gezicht. Wij hebben ons gespecialiseerd in het 

opkopen van verouderde / te renoveren woningen in Ridderkerk e.o. Wij bieden iedereen de mogelijkheid 
zijn woning snel en zonder zorgen te verkopen tegen de juiste prijs!

06-18069079 | info@slikkerveervastgoed.nl | www.slikkerveervastgoed.nl

Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

Schoenenboer Ridderkerk

Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

BLOEMENDAAL
SCHOENMODE

Ackershof 25
2641 DX Pijnacker
015 369 26 25

Ridderhof 36
2981 ET Ridderkerk

0180 - 420 044

GĒĒNVERZENDKOSTEN!

De 3 kwaliteitseisen waar Digidrukker.nl voor staat:
● A kwaliteit voor de laagste prijs
● Persoonlijke begeleiding
● Gratis documentcontrole

Waarom
  meer uitgeven?

Bekijk onze lage drukkosten online op onze website www.digidrukker.nl

Vul de vouchercode in
en profiteer van deze actie! D D - V E R Z - 2 0 1 5
Lezers van de Toekomst:

DIGIACTIE

KERKWEG 58    RIDDERKERK   TEL. 0180-424336

Jan Steenstraat 9, 2981 EG Ridderkerk | 0180-425210

Protestantse Gemeente de Levensbron 

16

Marianne van Wijhe  •  Nicolaas Beetslaan 66, 2985 VH Ridderkerk
Tel. 06 - 3616 8156  •  marianne@degroenepollepel.nl

www.degroenepollepel.nl

B.E.A.	Leentvaar

Tel:	06-42525583	/	0180-438429
www.leentvaar-klokkenmaker.nl
Email: bertwin.leentvaar@gmail.com

klokonderhoud	en	reparatie

klok onderhoud en reparati e
B.E.A. Leentvaar

Tel: 06-42525583 / 0180-438429
www.leentvaar-klokkenmaker.nl

Email: bertwin.leentvaar@gmail.com
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Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

Schoenenboer Ridderkerk

Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

BLOEMENDAAL
SCHOENMODE

Ackershof 25
2641 DX Pijnacker
015 369 26 25

Ridderhof 36
2981 ET Ridderkerk

0180 - 420 044

GĒĒNVERZENDKOSTEN!

De 3 kwaliteitseisen waar Digidrukker.nl voor staat:
● A kwaliteit voor de laagste prijs
● Persoonlijke begeleiding
● Gratis documentcontrole

Waarom
  meer uitgeven?

Bekijk onze lage drukkosten online op onze website www.digidrukker.nl

Vul de vouchercode in
en profiteer van deze actie! D D - V E R Z - 2 0 1 5
Lezers van de Toekomst:

DIGIACTIE

KERKWEG 58    RIDDERKERK   TEL. 0180-424336

Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel
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Reisje door de Levensbron. 
 
Wat een dag. Wat een opkomst. Voor het eerst niet op reis met de bus, maar een reis door de Levensbron.  
En dat kwam goed uit. Terwijl het binnen een gezellige en vrolijke sfeer was, kwamen er buiten flinke plensbuien naar 
beneden. Super idee dus om de bus de bus te laten. 
 
Rond tien uur was de inloop en werd iedereen ontvangen met koffie of thee met daarbij een traktatie van Lineke en Henk 
Dijksman, die 50 jaar getrouwd waren. Na de opening zat het accordeon-duo klaar om ons te vermaken met muziek uit de jaren 
70 zoals: Muss I Den, Brandend zand, Daar bij die molen, e.v.a. waarbij iedereen kon meezingen. Daarna was er voldoende 
tijd om een hapje en drankje te nuttigen, een praatje te maken en de benen te strekken. Rond één uur werd iedereen gevraagd 
naar de grote zaal te gaan om te worden verrast met een gewone of spekpannekoek. Voor het toetje moest men een wandeling 
naar buiten maken, alwaar de ijskar klaar stond en eenieder naar zijn of haar eigen smaak kon bestellen. 
Rond drie uur begon het middagprogramma. Lineke vertelde een verhaal over een hond en twee poezen. De agressie tussen die 
twee soorten en de verzoening daarna. Net mensen.  
Het laatste onderdeel bevatte liedjes, gemaakt van de laatste tien reisjes op de wijs van kinderliedjes, gezongen door de leiding. 
Het slotlied, op de wijs van het Wilhelmus over de jaren 2020, 2021, 2022, wil ik u niet onthouden: 
 
En toen kwam er corona, een hele nare tijd. Geen Kerst en ook geen Paasfeest, thuis blijven was beleid.  
Geen reisje meer, maar werken aan alle eenzaamheid zodat wij toch nog voelen die verbondenheid. 
 
Maar dit jaar werd het beter, we mochten weer op pad. Een reisje door de Levensbron hebben wij nog nooit gehad. 
Dus is het feest, God dank, wij zijn weer bij elkaar, en hopen op een mooier en gezonder nieuw jaar. 
 
We kunnen terug zien op een heel geslaagde dag.  
Een ieder een heel mooie zomer gewenst en we hopen elkaar weer te zien op 15 september, de eerste seniorenmiddag van het 
nieuwe seizoen. 
Met dank aan: Jan, Magda, Truus, Thea, Ria, Liesbeth, Jannie, Marijke, Lineke, Anneke en Martin. 
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Kinderclub “de Levensbron”. 
 
Het seizoen zit er al weer op. De zomer is voor de club alvast begonnen. 
 
Afgelopen jaar was weer een bijzondere. Aan het begin zijn we gestart met slechts 4 kinderen. Toch kwamen we bij elkaar en 
zagen we er steeds meer blije gezichten bijkomen.  
De laatste weken zijn we zelfs met 12 kinderen en bijna iedereen komt na de zomer terug! 
 
Op de club doen we veel verschillende dingen: praten, lachen, spelen en knutselen. Maar vooral met elkaar een groep zijn.  
Bijzonder was dat de Sint-viering op de clubavond niet door mocht gaan vanwege het coronavirus. Gelukkig was er een Piet 
beschikbaar die alle surprises van huis naar huis heeft gebracht. Amanda was een geweldig chauffeur!  
Nu het lekker weer is, vinden de kids het heerlijk om samen buiten te spelen: Bussie trap en zaklopen. Ook andere tikspelen 
zijn favoriet.  
Jammer genoeg moeten we ook melden, dat we afscheid nemen van 1 leider. Patricia heeft besloten om voorlopig te stoppen 
met het club werk. Dit omdat het bijna niet te combineren is met haar werk en gezin. Bedankt Patricia voor alle leuke jaren. 
Aan het eind van de zomer krijgen alle kinderen weer een uitnodiging voor het nieuwe seizoen. Dus hou je brievenbus in de 
gaten.  
 
Fijne zomer allemaal. 
Amanda, Patricia en Ellen 
 
 
 
 
 

 
 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 
Leiding Kinderclub gezocht! 
 
Voor de club avonden zijn wij dringend op zoek naar nieuwe leiders. 
Op dit moment zijn we nog met 2 personen en we zouden erg graag hulp erbij hebben. Álle hulp is welkom. 
Wil je meedraaien in een roulatie systeem, of wil je af en toe invallen, als dat nodig is? 
Misschien heb je een leuke hobby en wil je dat met ons delen? 
Doe je een sport en wil je dat met ons doen? 
Alles is bespreekbaar. 
 
Neem contact op voor informatie via mail: kinderclub@levensbron.nl 
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Gezinsontmoeting 12 juni in de Levensbron 
 
Stralende zon, goeie wind en elf gezinnen die zin hadden om naar de Levensbron te komen. Dit waren enkele van de 
ingrediënten die de gezinsontmoeting Pinksteren een succes maakten. Na het verhaal, zingen en de kennismakingsenergizers 
maakten de jongeren vuur zónder lucifer. Dit lukte ze met gemak. Daarna bakten ze popcorn, broodje of roosterden een 
marshmallows. De kinderen en hun ouders deden hun best om de mooiste vlieger te maken. Op de parkeerplaats moest deze 
uitgeprobeerd worden. Én vliegen dat ze deden!  
De Geest waaide door de gang, kerk, knutselzaal, langs spelende kinderen en door de gesprekken van de ouders.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Diploma gehaald 
We feliciteren Annika van Galen met het behalen van haar diploma. Goed gedaan Annika.  
 
Fijne zomer 
Ik wens iedereen een fijne zomer toe. Veel zegen en gezondheid toegewenst. 
Van 4 juli  t/m 12 augustus ben ik niet bereikbaar. 
 
Met hartelijke groet,  
Jolanda van der Pol 
Jeugd- en gezinswerker De Levensbron 
jeugdwerker@levensbron.nl 
06-37474733 (dinsdag & flexibel) 
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Adressen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predikant Ondersteuning in het pastoraat Jeugdwerker 
 Ds. L.C. van der Eijk Jolanda v.d. Pol-Griesdoorn 

VACANT Stationsweg 45A55 Jan Luykenstraat 10 
 3331LR Zwijndrecht Ridderkerk 2985 BV 
   
  Tel. 06-37 47 47 33 
 e-mail: ouderenpastor@levensbron.nl jeugdwerker@levensbron.nl 
   
 Contact via:  
 Liesbeth Benschop Werkdagen: dinsdag, donderdag 
 06-19 59 35 28 (en flexibel waar mogelijk) 
   
   
   
   

 
 
Adres kerk: 
 
Kerkgebouw “Levensbron” 
Jan Luykenstraat 10 
2985 BV  Ridderkerk 
Tel. 0180-425137 
 

Scribaat: 
Jan Luykenstraat 10 
2985 BV  Ridderkerk 
Tel. 06-38 96 33 18 
e-mail: scribaat@levensbron.nl

 
College van Kerkrentmeesters 
 
Vaste vrijwillige bijdrage 
Graag overmaken op NL85INGB0006412906 
t.n.v. ‘Protestantse Gemeente de Levensbron’, 
onder vermelding van "VVB". 
 
 

 
Collectebonnen 
Per kaart: 10x € 1,00 en 20x € 0,50  Totaal € 20,00 
De collectebonnen  zijn te verkrijgen bij: 
Dhr. B. Los  Perkstraat 39 tel. 433031 
Mw. T. Kooyman-Riemer A.M. de Jongstraat 251 tel. 420405 
 

 
Giften, Periodieke giften, Schenkingen, nalatenschappen, enz. 
 
Hebt u vragen, suggesties, wensen, of wilt u gewoon wat meer informatie? 
Uw kerkrentmeesters kunnen u daarbij helpen. 
 
 
 
College van Diakenen 
 
De vrijwillige bijdrage. 
Deze kunt u storten op Rabo-bankrekening nr. NL87RABO0355438984 t.n.v. Diakonie Protestantse Gemeente de Levensbron. 
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Wilt u ook geven? 
 
Dat kan op meerdere manier. Zoals overmaken via de bank t.n.v. Protestantse Gemeente de Levensbron met daarbij de 
vermelding van de collecte Kerk – NL85INGB0006412906 en collecte Diaconie – NL87RABO0355438984)  
of via de App Givt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenadministratie 
 
Voor alle zaken betreffende de ledenadministratie kunt u terecht bij: Leen Groeneveld, Erasmuspark 37 
U kunt ook bellen: 06-19 58 66 81  of mailen: ledenadministratie@levensbron.nl 
Mutaties: Veel zaken kunt u doorgeven aan de aanspreekpunten. Verhuizingen s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie.  
 
 
 
Reserveren/huren ruimtes Levensbron 
Algemene coördinatie:  Johan Kievit 
Telefoon: 06-39.63.63.36 
Email: levensbronverhuur@gmail.com 
 
 
 
 
Colofon 
 
De Toekomst is het maandblad van de ‘Protestantse Gemeente de Levensbron’. Het doel van de uitgave is het bevorderen van 
het gemeente-zijn door informatie en communicatie. Het blad wordt gratis onder alle gemeenteleden verspreid. 
De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit een eens per jaar gevraagde vrijwillige bijdrage en uit de advertentieopbrengst. 
De eindverantwoordelijkheid voor de uitgave berust bij de kerkenraad van de ‘Levensbron’. 
 
Foto’s 
We hebben er alles aan gedaan de fotografen te achterhalen; mocht er een werk van u gepubliceerd zijn, laat het ons dan weten. 
We plaatsen in het direct volgende nummer een rectificatie. 
 
 
Redactie 
Henk Kamperman, Verspreiding tel. 423785 e-mail: kampermanklok@gmail.com 
Theo Bode, Kopij en lay-out tel. 428487 e-mail: th.l.bode@hetnet.nl 
Arie de Waard  tel. 411694 e-mail: mien.arie@hetnet.nl 
Hendrik Menses tel. 06-48.46.51.66 e-mail: hendrikmenses@gmail.com 
Maarten de Keizer Advertising tel. 06-46 16 18 28 e-mail: mpdekeizer1@gmail.com 
 
Vaste medewerkers 
Leen Groeneveld (ledenadministratie) Erasmuspark 37 tel. 06-19 58 66 81 
Martin de Keizer (Xebius) 
 



Brucknerstraat 21

PostBus 4139

2980 Gc  ridderkerk

teL. 0180 - 46 40 47

fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.
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9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:
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Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

Schoenenboer Ridderkerk
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Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl
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uw partner voor:
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Belastingen
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Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

BLOEMENDAAL
SCHOENMODE

Ackershof 25
2641 DX Pijnacker
015 369 26 25

Ridderhof 36
2981 ET Ridderkerk

0180 - 420 044

GĒĒNVERZENDKOSTEN!

De 3 kwaliteitseisen waar Digidrukker.nl voor staat:
● A kwaliteit voor de laagste prijs
● Persoonlijke begeleiding
● Gratis documentcontrole

Waarom
  meer uitgeven?

Bekijk onze lage drukkosten online op onze website www.digidrukker.nl

Vul de vouchercode in
en profiteer van deze actie! D D - V E R Z - 2 0 1 5
Lezers van de Toekomst:

DIGIACTIE

KERKWEG 58    RIDDERKERK   TEL. 0180-424336

Sahara Sahel Foods

info@saharasahelfoods.com
www.saharasahelfoods.com

Uw gift helpt: NL42 RABO 
0355 4961 51 tnv R.D. Garvi-
Bode ovv SaharaSahel

Sahara Sahel Foods 
maakt van wilde 
woestijnbomen voedsel.

Met nieuwe waarde-
ketens wordt het armste 
land ter wereld in zijn 
voedselvoorziening 
geholpen.

Een nieuwe toekomst
voor de bevolking op het platteland. Vergroening gaat 
hand in hand met voldoende voeding voor de mensen.
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Regelen van uitvaarten
in de gehele regio
met rust, aandacht

en respect.

Wendie Borsje: 06 - 237 238 29
Renate Suurmond: 06 - 51 37 31 20

www.suurmond-partners.nl

Makelaardij o.g. RidderkerkA T R I U M
Joke van Vliet

Brucknerstraat 21, Slikkerveer, Postbus 4139, 2980 GC Ridderkerk,

Tel. 0180-46 40 47, Fax 0180-46 40 93,
E-mail adres: info@atriummakelaardij.nl

www.atrium-makelaardij.nl

Makelaardij o.g. RidderkerkA T R I U M
Joke van Vliet

Brucknerstraat 21, Slikkerveer, Postbus 4139, 2980 GC Ridderkerk,

Tel. 0180-46 40 47, Fax 0180-46 40 93,
E-mail adres: info@atriummakelaardij.nl

www.atrium-makelaardij.nl

VERLENGDE KERKWEG 20

2985 AZ  RIDDERKERK

POSTBUS 4139

2980 GC  RIDDERKERK

TEL. 0180 - 46 40 47

FAX 0180 - 46 40 93

E-MAIL:

INFO@ATRIUMMAKELAARDIJ.NL

WEBSITE: WWW.ATRIUM-MAKELAARDIJ.NL

Geef jemooiste herinneringen vorm!

“
”

 

         

 

Kijk snel op onze website: www.printmijnfotos.nl
een activiteit van Xebius Media Groep BV.

20%
KORTINGSPAS

Scherpe 
prijzen

Snelle
 levertijd

078 - 681 27 33Bel

www.xebius.nl

DRUK
WERK

U kunt bij ons
terecht voor al uw

passie 
voor de 
aarde

Bij Aardoom Hoveniers hebben we een passie voor de aarde.  
Daarom kijken we in onze ontwerpen altijd hoe we bestaande  

materialen zoals tegels, een boom of struik kunnen 
hergebruiken. Zo verkiezen we de aarde boven geld.

www.aardoomhoveniers.nl 

Dionysios,
eigenaar

Natuurvlees en zuivel direct van de boer!

Farmshop
Kortland 42
2954 LD Alblasserdam

E: info@farmshop.nl
T: 06-29203497
I: www.farmshop.nl

Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur
Woensdag 09.00 - 18.00 uur
Donderdag 09.00 - 14.00 uur
Vrijdag 10.00 - 20.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Farmshop biedt u echt Nederlands natuurvlees, in Nederland geboren en 
natuurlijk verantwoord gehouden en geslacht, zonder geur en smaaksto� en en 
van het allerbeste en lekkerste Limousinvlees ter wereld. Farmshop biedt veel 
meer producten zoals zuivel, kaas, roomijs, nootjes, sappen, sauzen, wijnen, 
verzorgingsproducten, landelijke woonaccessoires, hortensia’s, kortom 
alles voor een gezondere levensstijl, beter voor mens en dier en de natuur. 
Tevens verzorgen wij cadeaubonnen en allerlei aantrekkelijke cadeau-
pakketjes op maat voor iedere gelegenheid en elk budget. 
Kom langs of kijk op onze webshop!

Openingstijden
Zondag en maandag gesloten
Dinsdag 09.00 - 18.00 uur

Echt Nederlands 

natuurvlees

Zuivel en
kaas direct
van de boer

Speciaal 
gesneden BBQ 

vleessnitten

Lifestyle kado-
pakketten
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fax 0180 - 46 40 93

e-maiL:

info@atriummakeLaardij.nL

weBsite: www.atrium-makeLaardij.nL

joke van Vliet
makelaar / taxateur o.g.

Renate Suurmond

Postbus 448, 3340 ak Hendrik-ido-ambacht
info@suurmond-partners.nl / www.suurmond-partners.nl

06 - 51 37 31 20 dag en nacht

Suurmond en Partners
U I T V A A R T B E G E L E I D I N G

Service aan huis.
Voor een goede bril en deskundig advies.

A.Kronemeijer
*****

Kronemeijer optiek
Vlietplein 8

2986 GH Ridderkerk
tel.(0180)423201

De Sahel kan
zijn eigen

bevolking voeden
met gebruik van

natuurlijke
Sahelgewassen.

www.ariditeprospere.org
Rek. nr. 35.54.96.151 t.n.v. R.D. Garvi eo, o.v.v. saharasahel

drukwerk   vormgeving    webdesign    uitgeverij   VOOR MEER INFORMATIE: www.Xebius.nl

Nijverheidsweg 32
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
078 - 681 27 33

Maak uw eigen GEBOORTE-, TROuw- 
Of juBilEumkaaRTjE!

Heeft u een leuk idee, 
maar komt u er niet helemaal uit?
Dan helpen wij u graag!
U kunt een mailtje sturen naar
info@xebius.nl of bel naar 078-6812733

TEGEn 

inlEvERinG 

van dEzE 

advERTEnTiE 

10%

korting!

een uniek kaartje
voor een onvergetelijke dag!

Oberonweg 262  |  Spijkenisse  |  T 0181 63 33 33

Vlietplein 239  |  Ridderkerk  |  T 0180 49 73 56  |  info@fegalux.nl

www.fegalux.nl

“R” IN DE MAAND ACTIE! nu tot 

25% KORTING
op Rolgordijnen en Rolluiken!*

Kijk ook eens op onze website.

* Aanbieding geldt alleen voor onze huismerk collectie.

 Maandag
 

13.00 - 17.30
Dinsdag

 
9.00 - 17.30

Woensdag
 

9.00 - 17.30
Donderdag

 
9.00 - 17.30

Vrijdag
 

9.00 - 21.00
Zaterdag 9.30 - 17.00

Openingstijden:

Boeken MuziekKado’s KaartenBoeken MuziekKado’s Kaarten

Christelijke Boek- en Muziekhandel

St. Jorisstraat 10   2981 GA  Ridderkerk   Tel.: 0180 - 42 46 98   Fax: 0180 - 43 51 52   winkel@de-kandelaar.nl

Een bijzondere winkel!

Schilderwerk (binnen en buiten)
Wit en behangwerk

Rosmolen 228
2986 EP  Ridderkerk

Tel: 0180 - 420147

Mauritshoek 12
2988 EA  Rijsoord   Tel: 0180 - 426590

Tel.:  0180  -  46    46    76
www.vanderplaatbouw.nl

uw partner voor:
Administratie
Belastingen
Adviezen

Rijksstraatweg 46a+b
2988 BJ  Ridderkerk

Postbus 2005
2980 CA  Rijsoord

Tel 0180 422 595
Fax 0180 424 231

info@alblasadvies.nl
www.alblasadvies.nl

Fairtrade 

Schoutstraat 17 
(bij bushalte Koninsplein)

www.wereldwinkelridderkerk.nl

food producten
orginele cadeaus
vazen
servies
tassen
sieraden
kerstpakketten

BLOEMENDAAL
SCHOENMODE

Ackershof 25
2641 DX Pijnacker
015 369 26 25

Ridderhof 36
2981 ET Ridderkerk

0180 - 420 044

GĒĒNVERZENDKOSTEN!

De 3 kwaliteitseisen waar Digidrukker.nl voor staat:
● A kwaliteit voor de laagste prijs
● Persoonlijke begeleiding
● Gratis documentcontrole

Waarom
  meer uitgeven?

Bekijk onze lage drukkosten online op onze website www.digidrukker.nl

Vul de vouchercode in
en profiteer van deze actie! D D - V E R Z - 2 0 1 5
Lezers van de Toekomst:

DIGIACTIE

KERKWEG 58    RIDDERKERK   TEL. 0180-424336

Vlietplein 6, 2986 GH Ridderkerk
Tel.: 0180-421772

info@rijploeg2wielers.nl

www.rijploeg2wielers.nl

 

Info: pligtbode@gmail.com 

PPrrootteessttaannttssee  GGeemmeeeennttee  ddee  LLeevveennssbbrroonn 
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Wilt u ook geven? 
 
Dat kan op meerdere manier. Zoals overmaken via de bank t.n.v. Protestantse Gemeente de Levensbron met daarbij de 
vermelding van de collecte Kerk – NL85INGB0006412906 en collecte Diaconie – NL87RABO0355438984)  
of via de App Givt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledenadministratie 
 
Voor alle zaken betreffende de ledenadministratie kunt u terecht bij: Leen Groeneveld, Erasmuspark 37 
U kunt ook bellen: 06-19 58 66 81  of mailen: ledenadministratie@levensbron.nl 
Mutaties: Veel zaken kunt u doorgeven aan de aanspreekpunten. Verhuizingen s.v.p. doorgeven aan de ledenadministratie.  
 
 
 
Reserveren/huren ruimtes Levensbron 
Algemene coördinatie:  Johan Kievit 
Telefoon: 06-39.63.63.36 
Email: levensbronverhuur@gmail.com 
 
 
 
 
Colofon 
 
De Toekomst is het maandblad van de ‘Protestantse Gemeente de Levensbron’. Het doel van de uitgave is het bevorderen van 
het gemeente-zijn door informatie en communicatie. Het blad wordt gratis onder alle gemeenteleden verspreid. 
De kosten worden gedeeltelijk gedekt uit een eens per jaar gevraagde vrijwillige bijdrage en uit de advertentieopbrengst. 
De eindverantwoordelijkheid voor de uitgave berust bij de kerkenraad van de ‘Levensbron’. 
 
Foto’s 
We hebben er alles aan gedaan de fotografen te achterhalen; mocht er een werk van u gepubliceerd zijn, laat het ons dan weten. 
We plaatsen in het direct volgende nummer een rectificatie. 
 
 
Redactie 
Henk Kamperman, Verspreiding tel. 423785 e-mail: kampermanklok@gmail.com 
Theo Bode, Kopij en lay-out tel. 428487 e-mail: th.l.bode@hetnet.nl 
Arie de Waard  tel. 411694 e-mail: mien.arie@hetnet.nl 
Hendrik Menses tel. 06-48.46.51.66 e-mail: hendrikmenses@gmail.com 
Maarten de Keizer Advertising tel. 06-46 16 18 28 e-mail: mpdekeizer1@gmail.com 
 
Vaste medewerkers 
Leen Groeneveld (ledenadministratie) Erasmuspark 37 tel. 06-19 58 66 81 
Martin de Keizer (Xebius) 
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Vlietplein 10 Ridderkerk • Tel. 0180 - 43 35 32

Koude en warme
buffetten

op uw locatie.
recepties • overwerk-maaltijden 

wijnproeverijen • geluid & licht • partytenten

catering-ridderKerK.nl

Sint Jorisplein 37-38

2981 GC Ridderkerk

T 0180 - 42 59 56

E info@kindbv.com

www.kindbv.nl

KIND B.V.
OPTIEK / KONTAKTLENZEN
HORLOGES / GOUD-ZILVER

BRILLEN
CONTACT
LENZEN

JUWELIER HOOR
TOESTELLEN

Bij Kind BV bent u er 

zeker van dat u niet 

met een standaard 

bril de winkel uitgaat.

Onze contactlens- 

specialist adviseert 

welke lenzen voor u het 

meest geschikt zijn.

Horloges, gouden 

en zilveren sieraden.

Onze verkoopsters 

adviseren u graag.

Heeft u 
gehoorproblemen? 
Laat u bij Kind BV 
voorlichten 
omtrent de kleinste 
en modernste 
apparatuur die uw 
gehoor verbetert!Kijk ook eens op onze webshop: shop.kindbv.nl

OKTOBER 2021


