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Stencilen:  
maandag 26 september 
Jan Monteban  

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

Colofon 
Inleveren van kopij voor oktober 
met vermelding van afzender: 
Uiterlijk vrijdag 23 september 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 
 
Weer even op de ‘oude stek’... 
Voor deze en de eerstvolgende editie van Rijsoord aan ‘t Woord mag ik weer even 
op de redactiestoel zitten.  
Goed voorbereid door Ellie en met veel aangeleverde kopij is er aan de start van 
het nieuwe seizoen genoeg te lezen deze maand!  
Veel leesplezier gewenst en een goede start van het nieuwe seizoen voor u allen! 
 
Hartelijke groet, 
Pia van der Linden 
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Erediensten 
Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van 
de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14% 
 
 
Zondag 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 
 
 
Zondag 11 september 2022  
09.30 uur : Ds. A.W. Mol, Zwijndrecht 
Chauffeurs : J. Ijsselstein en J. op den Brouw 
Koster : Henk van Mastrigt 
Organist : Matthijs op den Brouw 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zondag  18 september 2022 
09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis 
Chauffeurs : W. van Gameren en J.W. A. Klootwijk 
Koster : Hans Vietsch 
Organist : René Barnard 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zondag 25 september 2022 
09.30 uur : Ds. R.A. Wouda, Zwijndrecht 
Chauffeurs : D.W. Alblas en W.A. IJsselstein 
Koster : Henk van der Starre 
Organist : Jacob van Nes 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Zondag 2 oktober 2022 
09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht 
Chauffeurs : P. Bezemer, W. C. Barnard-Lieve 
Koster : Wim van Bruggen  
Organist : René Barnard 
Collecte : 1e Kerk en Israël  
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
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Pastoraat 
 
Nu de vakantietijd voor de meeste gemeenteleden weer voorbij is komen we elkaar 
weer meer tegen. In de afgelopen periode hebben er verschillende gebeurtenissen 
plaatsgevonden. 
 
Mevr. J.P. Klootwijk-Leenstra (Mauritsweg) is 12 juli jl. overleden. 
Op 19 juli was de dankdienst voor haar leven. 
 
Dhr. J. Haasjes (Drie Rivierenlaan) is voor revalidatie opgenomen in revalidatiecen-
trum Rijndam. 
 
Mevr. A. Blaak (Mauritsweg) is naar De Twee Bruggen in Rotterdam gegaan. 
 
Wij denken hier ook aan de gemeenteleden die behandelingen ondergaan.  
Wij wensen hen veel doorzettingsvermogen, kracht en sterkte toe. 
 
Hartelijke groet vanuit het wijkteam, 
Elselien van Gameren. 

Kerkbalans - Daar geef je voor 
 
 
Stand per 15 augustus 2022: 
 
Door 136 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van 
€ 67.580,56. 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 
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In memoriam  Josephine Petronella Klootwijk-Leenstra 
 
“Veilig in Jezus’ armen…” 
 
Op dinsdagavond 12 juli 2022 is zeer plotseling op 74-jarige leeftijd van ons heen ge-
gaan: Josephine Petronella Klootwijk-Leenstra. Ze woonde op de Mauritsweg 46 te 
Rijsoord. Op de rouwbrief staan de woorden uit Evangelische Liedbundel 191: “Veilig 
in Jezus’ armen…” 
 
Josephine Leenstra werd geboren op 24 januari 1948 aan de Wattstraat 43 in Eindho-
ven, Brabant. Dochter van Jacob Pieter Leenstra en Cornelia Gezina Venhuis. Jongste 
uit een gezin van 8 kinderen; 5 broers en 2 zussen. Ze was een echte Brabander in 
hart en nieren en stond voor warmte en gezelligheid. 
 
Op 17-jarige leeftijd vertrok Josephine naar Arnhem voor een opleiding tot kinderver-
zorgster en trok in bij een hospita. Ze volgde de opleiding bij de Johannes Stichting en 
ging werken met kinderen met een verstandelijke beperking. Hier kon zij al haar lief-
de en enthousiasme kwijt in het verzorgen van de kinderen en was zij een geliefde 
collega. 
 
Tijdens een christelijke jongerenvakantie naar Oostenrijk ontmoette ze haar toekom-
stige echtgenoot Jan Johannes Klootwijk. Het was liefde op het eerste gezicht. Er 
volgden vele treinbezoekjes naar ‘het Westen’ en zij trouwde op 6 juni 1969 op 21-
jarige leeftijd met ‘haar’ Jan op het gemeentehuis te Ridderkerk. 
 
Jan en Josephine gingen wonen aan de Mauritsweg 46 te Rijsoord en kregen één doch-
ter en twee zoons: Carola, Theo en Jaap. Later werden Jan en Josephine grootouders 
van zes kleinkinderen: Bart, Gabriela, Christiaan, Lorenzo, Jan Job en Jesse. Jan over-
leed op 30 september 2017, wat door haar als een enorm gemis werd ervaren. 
 
Josephine was een actief koorlid van het Opstandingskerkkoor en het Christelijk Reis-
koor “Holland Zingt” waarin zij haar geloof en vertrouwen in Christus tot uitdrukking 
bracht. Ook was zij een aantal jaar kosteres van de Opstandingskerk; iets wat zij met 
liefdevolle zorg en aandacht heeft gedaan. 
 
Haar kinderen met partner en kleinkinderen gedenken hun moeder en oma met dank-
baarheid als een liefdevolle, zorgzame moeder en vrouw die altijd met een luisterend 
oor voor hen, de mensen om haar heen, de buurt en vele anderen klaarstond. 
 
Tijdens de dankdienst op 19 juli jl. stonden we stil bij haar leven als echtgenote, 
(schoon)moeder, oma, (schoon)zus, tante, vriendin en koormaatje. Hierin werd naast 
het eerder genoemde lied: “Veilig in Jezus’ armen..” ook stilgestaan bij de woorden 
van Psalm 23: “De heer is mijn Herder” en Openbaring 21: 1-5a over de Nieuwe Hemel 
en de Nieuwe Aarde waar een ieder ‘Welkom Thuis’ wordt geheten door en in de Ge-
nade van Christus. 
 
Aansluitend heeft in besloten kring de crematie plaatsgevonden, waar ook het lied 
‘Welkom Thuis’ van Sela ten gehore werd gebracht. 
 
 
-Geschreven door dochter Carola- 
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Aan de avond 
 
Aan de avond van deze mooie dag 
wil ik U danken, Heer, voor het goede 
dat U mij vandaag weer hebt gegeven 
blij dat ik U hiervoor danken mag. 
 
Aan de avond van mijn aardse leven 
als ik oud geworden ben, zwak en moe 
mij niet meer goed kan voortbewegen 
wilt U mij Heer, dan bijstand geven? 
 
Eens aan de avond van mijn leven 
als ik misschien niet veel meer weet 
de mensen om mij heen niet meer ken 
O Heer, wilt U mij dan niet begeven? 
 
En als eens mijn laatste avond is gekomen 
en er een einde komt aan mijn bestaan 
wanneer en hoe dit zal zijn, weet U alleen 
Heer, geef dan dat ik bij U thuis mag komen. 
 
- Fedde Nicolai – 

Ledenlijst 
 
Ieder jaar ontvangen de leden die in 2019 op het formulier ‘omgaan met persoonsge-
gevens’ hebben aangegeven dat zij geen bezwaar hebben om op de ledenlijst te 
worden vermeld, een geactualiseerde lijst. Als u hebt aangegeven dat u dit niet wilt, 
of het formulier niet hebt ingeleverd, staat u niet op de papieren ledenlijst en ont-
vangt u ook geen exemplaar. 
 
Het kan zijn dat u van gedachte veranderd bent en nu geen bezwaar meer hebt om 
met naam, adres en telefoonnummer op de ledenlijst te worden vermeld. U kunt dit 
tot 1 oktober a.s. kenbaar maken bij het College van Kerkrentmeesters. 
 
Dit kunt u doen door: 
 
· Een mailtje te sturen naar kerkrentmeesters@opstandingskerkrijsoord.nl. of 
· Een briefje met uw naam, adres en telefoonnummer in de bus in van de hal van de 
kerk deponeren, of via de post opsturen naar het College 
van Kerkrentmeesters, Postbus 2033, 2980CA Ridderkerk. 
 
 
Hartelijke groet, 
College van kerkrentmeesters 
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Opbrengst Collectes 
 
In de maand juni is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde col-
lectebonnen totaal € 855,20 ontvangen. In de maand juli was dit € 1.058,97. 
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
05-06-2022  Kerk       € 143,43 
   Onderhoud gebouwen   € 103,26 
   Eigen jeugdwerk    € 40,15 
 
19-06-2022  Diaconie (avondmaalscollecte)  € 168,73 
   Onderhoud gebouwen   € 110,68 
   Eigen jeugdwerk    € 43,03 
 
26-06-2022  Kerk       € 122,98 
   Onderhoud gebouwen   € 88,54 
   Eigen jeugdwerk    € 34,40 
 
03-07-2022  Kerk in Actie Werelddiaconaat  € 134,22 
   Onderhoud gebouwen   € 96,63 
   Zendingscollecte Kerk in Actie  € 37,57 
 
17-07-2022  Diaconie      € 180,84 
   Onderhoud gebouwen   € 130,20 
   Zendingscollecte Kerk in Actie  € 50,63 
 
31-07-2022  Kerk       € 214,44 
   Onderhoud gebouwen   € 154,40 
   Zendingscollecte Kerk in Actie  € 60,04 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Vaste Vrijwillige Bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2022”. 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de automatische incasso van de maand september 
zal plaatsvinden op 28 september 2022. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of 
RSIN) is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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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 Rijs-
oord, onder vermelding van “gemiste collectes”. 
 
Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u 
de collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 
2986 CJ Ridderkerk), met vermelding van “bestemd voor gemiste collectes”. 
 
Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, gif-
ten 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 18 juni 2022 t/m 15 augustus 2022) 
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00 
Via de Rabobank voor de kerk € 50,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes maand juli € 20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor collectes maand augustus € 20,00 
Via dhr. C. Bezemer voor de bloemen € 10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Deurcollecte in de maand september –Zendingscollecte van Kerk in 
Actie 

Syrië – De kerk als plek van hoop en herstel 

Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er 
veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van 
hoop blijven. 

Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaarden-
huizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en 
burgerlijke gemeenschappen. Herstel van de kerk – het hart van de christelijke ge-
meenschap – betekent immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toe-
komst.  

Deze collecte wordt van harte aanbevolen. 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 18 mei 2022 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. We lezen Johannes 14: 
1-4 en Psalm 27: 1 en 4, gevolgd door gebed. De notulen worden doorgenomen en met 
een kleine wijziging vastgesteld. Hierna worden de ingekomen stukken, waar nodig, 
verdeeld. Aandacht wordt gevraagd voor het stuk van de classis over de ontmoeting 
met het Jodendom.  
 
De vacature van de predikant wordt kort besproken. De beroepingscommissie is zeer 
actief maar er zijn veel vacatures in Nederland. De commissie zoekt verder.  
 
Een van onze gemeenteleden mocht na een verblijf elders gelukkig weer thuis komen. 
Ook voor een ander gemeentelid wordt gekeken of zij weer thuis kan blijven. Er zijn in 
onze gemeente meerdere ernstig zieken. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar 
hen en hun familieleden. Het zijn voor hen zware tijden. Het pastorale team en onze 
predikant staan deze gemeenteleden en hun familie zo goed mogelijk bij. De gemeen-
te is hecht en heeft veel belangstelling voor elkaar. Daar zijn we als kerkenraad dank-
baar voor. 
 
Er is veel aandacht voor de samenwerking met De Levensbron in de vergadering. Een 
pastoraal overleg tussen enkele pastorale medewerkers van onze kerk en van De Le-
vensbron heeft plaatsgevonden. Daarbij is gebleken dat er soms verhalen rond gaan 
dat er al een besluit genomen is over de gebouwen. Dit is niet zo. De keuze voor het 
kerkgebouw zal aan de hand van criteria t.z.t. gemaakt worden. Meerdere gemeente-
leden hebben de vragenlijst van onze kerkenraad ingevuld. De uitkomsten laten zien 
dat het belangrijk is dat er veel en nauwer contact, ook buiten de kerkdiensten, nodig 
is om de gemeenten goed kennis te laten maken. Het gezamenlijk gemeenteberaad 
vindt plaats op 22 mei 2022. Na de koffie voert ds. Braamse het woord. Hij zal een 
korte toelichting geven en vragen beantwoorden. Ook de voorzitters krijgen daarbij 
een rol. Er zal onder meer ingegaan worden op gezamenlijke activiteiten om elkaar 
beter te leren kennen.  
 
De vacatures in onze kerkelijke organisatie worden kort besproken. Verschillende ge-
meenteleden zullen de komende tijd benaderd worden met de vraag om een vacature 
in te vullen. We zijn met elkaar gemeente en ieders inzet is nodig om dit te kunnen 
behouden.  
 
Op 22 mei en op 19 juni wordt het Heilig Avondmaal gevierd. In het meinummer van 
Rijsoord aan ’t Woord is gewezen op de mogelijkheid om thuisavondmaal voor mensen 
die niet naar de kerk kunnen komen. Hier wordt beperkt gebruik van gemaakt. 
 
Aan het eind van de vergadering lezen we “Ontmoeting” waarna de voorzitter de ver-
gadering sluit.  
 

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

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 29 juni 2022 
 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Ds. Braamse is 
als gast aanwezig. We lezen Johannes 14: vanaf vers 15, waarna de voorzitter voorgaat in 
gebed. Er zijn geen opmerkingen over de notulen zodat zij ongewijzigd worden vastge-
steld. De ingekomen stukken worden doorgenomen en verdeeld.  
 
De beroepingscommissie is hard aan het werk. De commissie is bezig met een advertentie 
die  geplaatst wordt in Trouw en in Woord en Dienst. De kerkenraad heeft er alle vertrou-
wen in dat de  inspanningen na enige tijd zullen worden beloond en wacht de ontwikke-
lingen af.  
 
Er zijn verschillende zieken in onze gemeente. Dit is een spannende en soms ook verdrie-
tige tijd voor hen en voor hun familieleden en vrienden. Het wijkteam en de predikant 
bezoeken hen of onderhouden op andere wijze contact, als bezoek soms niet kan.  
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De samenwerking met De Levensbron verloopt positief. Natuurlijk zijn er in een derge-
lijk proces altijd kleine of grote problemen. Alles overziende lijkt het de kerkenraad of 
er meer met elkaar wordt kennisgemaakt. Dat is fijn omdat we uiteindelijk toch één 
gemeente willen worden. Beide kerkenraden streven ernaar om de gemeenteleden zo-
veel mogelijk zich te laten thuis voelen in de wederzijdse kerkgebouwen. Belangrijker is 
echter dat zij elkaar steeds beter leren kennen. Het verslag van  het gemeenteberaad 
op 22 mei 2022 wordt in de kerkbladen opgenomen.  
 
De vacatures houdt de kerkenraad bezig. Gelukkig zijn er verschillende kerkenraadsle-
den die willen verlengen. Er worden nog gemeenteleden benaderd met de vraag om va-
catures in te vullen. Helaas is er nog niet in geslaagd om gemeenteleden te vinden voor 
de vacatures die zullen ontstaan in het pastorale team. Hopelijk vinden we nog ge-
meenteleden voor deze belangrijke taak voor de komende bevestigingsdienst.  
 
Onze preekvoorzienster heeft bericht gestuurd dat zij wil gaan stoppen met deze taak 
die ze al jaren uitvoert voor onze gemeente. Zij heeft het rooster voor volgend jaar al 
(lang) rond en wil nog best taken doen als een predikant afzegt voor een dienst. De ker-
kenraad vindt het jammer dat ze wil stoppen maar heeft er alle begrip voor dat ze na 
zoveel jaar trouwe dienst ook eens wil stoppen. Besloten wordt in een kerkdienst hier 
aandacht aan te besteden en haar in de dienst te bedanken voor al haar werk.  
 
GOT heeft nog veel activiteiten om te organiseren. Zij doen dat deels al samen met De 
Levensbron. Op dit moment gaat veel aandacht uit naar de jaarlijkse barbecue. Er zijn 
al aardig wat aanmeldingen en het belooft een mooi gebeuren te worden. Komend sei-
zoen begint de Opwekkingsgroep weer. Zoals het er nu uitziet zal de groep weer met de 
gemeente zingen voor de dienst van 28 augustus.   
 
Omdat corona nog niet weg is, besluit de kerkenraad nog niet over te gaan tot collecte-
ren in de banken maar te blijven collecteren bij de uitgang; we willen ook nog geen 
handen schudden.  
 
Enkele gemeenteleden heeft een voorkeur om bij het koffiedrinken na de dienst kopjes 
te gebruiken. De kerkenraad heeft hier alle begrip voor maar vanwege het extra werk 
(en gewicht) wordt toch nog gekozen voor bekertjes.  
 
De vergadering wordt afgerond met een gebed voor allen die op reis gaan waarna de 
voorzitter de vergadering sluit.  
 

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

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 augustus 2022 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen maar vooral de nieuwe kerken-
raadsleden van harte welkom. worden geheten. Zij leest 1 Corinthiërs 12 en gaat daar-
na voor in gebed. 
 
De notulen van de laatste vergadering worden vastgesteld en ondertekend. Naar aanlei-
ding van de notulen komt de ambtstermijn van één van de kerkenraadsleden nog aan 
de orde. Deze termijn is, mede uit praktische overwegingen, verlengd tot 31 oktober 
a.s. waarna hij in een kerkdienst formeel ontheven zal worden van zijn ambt zoals dit 
gebruikelijk is. 
 
In de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling van de kerkenraad worden altijd 
de diverse taken voor de komende periode toebedeeld. Ook in deze vergadering is dat 
het geval. Er zijn niet zoveel wisselingen geweest zodat de meeste taken bij dezelfde 
kerkenraadsleden blijven. 
 
De vacature voor een nieuwe predikant staat nog open. Het is de bedoeling om na de 
zomervakantie een advertentie te plaatsen in Trouw en in Woord en Dienst. 
 
Zoals onze voorzitter in de benoemingsdienst heeft gezegd, zijn er geen nieuwe pasto-
rale medewerkers gevonden. Er zijn drie PM-ers afgetreden. Zij hadden een flink aantal 
gezinnen onder hun hoede. Het is mogelijk dat dit een effect gaat krijgen op onze in-
vulling van de pastorale werkzaamheden. Het wijkteam gaat dit eerst onderling bespre-
ken waarna het onderwerp mogelijk op de agenda van de kerkenraad terugkomt. 
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In de zomer is helaas een lid van onze kerk overleden. Vanwege de vakanties is de 
herdenkingsdienst iets later dan gebruikelijk is en zal plaatsvinden op 28 augustus. 
Het bezoekwerk gaat weer van start na de vakanties. Niet alleen het pastorale team 
maar ook onze interim-predikant zal weer bezoeken afleggen. Hun inzet wordt erg 
gewaardeerd. 
 
Zoals in elke kerkenraadsvergadering wordt er opnieuw gesproken over de samenwer-
king met De Levensbron. Er zijn weer meerdere gecombineerde diensten geweest en 
de onderlinge sfeer is goed. Gesproken wordt over een gezamenlijke kerkenraadsver-
gadering. Het idee bestaat om deze over niet al te lange tijd te laten plaatsvinden. 
Voor het seizoen 2022/2023 wordt een vergaderschema voor onze kerkenraad vastge-
steld. 
 
In de vergadering van november wordt bekeken of de ledenlijst en/of het jaarboekje 
aangepast of vernieuwd moet worden. Sommige leden hebben er voorheen voor geko-
zen om niet vermeld te worden in de ledenlijst maar vinden dit bij nader inzien soms 
toch niet prettig. 
 
De vergadering wordt afgerond met het gedicht “Stilte” van de heer J. Zijlstra. De 
voorzitter sluit daarna de vergadering. 

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

Zanggroep Nieuwe Liedboek 
 
In 2013 is het “Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk” versche-
nen, inmiddels bekend als het Nieuwe Liedboek, te beschouwen als 
opvolger van het Liedboek voor de kerken uit 1973. 
 
Een aantal kerken heeft de overstap gelijk gemaakt, anderen in de 
loop van de tijd. 
De introductie in de kerkdiensten heeft iedere gemeente op zijn eigen wijze vormgege-
ven. 
 
Ter ondersteuning daarvan is in 2013 een zanggroep van start gegaan om thuis te raken 
in de nieuwe, rijke liederenschat die dit nieuwste Liedboek te bieden heeft. 
Met enthousiasme hebben zich vanuit de kring van de “nieuwe gebruikers” zangliefheb-
bers gemeld om nieuwe liederen te leren zodat ze ondersteunend kunnen zijn bij de ge-
meentezang in de eigen diensten. 
 
Deze groep bestaat nog steeds ( nu bijna 10 jaar!) en we hebben inmiddels ongeveer 600 
nieuwe liederen doorgenomen. We zijn daarbij al weer toe aan het herhalen van eerder 
geleerde gezangen en het enthousiasme bij de vaste kern is nog onverminderd aanwezig. 
De groep is vanaf het begin gastvrij ontvangen in de Irenekerk, en is sinds afgelopen 
jaar, na het sluiten van deze kerk, welkom in de PG Bolnes. 
 
We zingen een uurtje van 19.30-20.30 uur op de eerste maandag van de maand en we 
komen dan toe aan ongeveer 10 liederen per keer. 
 
Herman Houweling en René Barnard tekenen voor de begeleiding en coördinatie. 
Het enthousiasme van de groep verdient navolging en uitbreiding: graag zouden we nieu-
we deelnemers verwelkomen! Van harte dus uitgenodigd om aan te schuiven en om het 
Nieuwe Liedboek nog beter te leren kennen. En… voor het zingen van liederen is nie-
mand te jong of te oud !! 
 
We starten weer op maandag 5 sept. om 19.30 uur in de PG Bolnes, Pretoriusstraat 56. 
De koffie staat dan klaar! 
 
Opgave vooraf is niet nodig, en voor nadere inlichtingen en vragen kunt u zich wenden 
tot René Barnard, tel. 0180-427682 / 06-53519388 of email: r.e.barnard@kpnmail.nl 
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Ontmoetingsavond 30+ 
 
We zijn weer open! 
 
U/jij bent van harte welkom voor een 
praatje, glaasje, spelletje, kortom voor de 
gezelligheid, in de Fontein op de 30+ ont-
moetingsavond. 
 
We zijn open op iedere tweede vrijdag van 
de maand vanaf 20.00 uur tot ongeveer 
23.30 uur. Er wordt niet gerookt. 
 
Tot ziens op vrijdag 9 september 2022 
Achter de bar staan Dick en Bas 

Aankondiging ringavond pastoraat 
 
Op woensdag 5 oktober wordt er voor gemeentes in de breedte van de werkgemeenschap 
Gorinchem een avond georganiseerd over pastoraat. Het thema is ‘Praten over de dood’. 
Ieder mens krijgt met dit onderwerp te maken. Daarom is deze avond niet alleen toegan-
kelijk voor mensen die betrokken zijn bij pastoraat (predikanten, ouderlingen, bezoekda-
mes en -heren), maar ook voor zorgmedewerkers, mantelzorgers en iedereen die belang-
stelling heeft. 
 
De avond zal worden geleid door ds. Ben Oosterom, geestelijk verzorger bij Rivas.  
Hij zal niet alleen iets vertellen, maar de deelnemers ook aan de slag laten gaan rondom 
het thema. 
 
De avond vindt plaats in de Bethelkerk te Leerdam (adres: Westwal 29a) en begint om 
20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Graag vooraf aanmelden door een mailtje te sturen 
naar: predikant@hervormdhoogblokland.nl. Welkom! 

Giften College van Diakenen 
 
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor de diaconie  € 10,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Kees Alblas, Penningmeester C.v.D. 

PCOB  
 
Wilt u ook wel eens kijken achter de 
deur van een burgemeester ?  
Kom dan op woensdag 28 september 
naar de bijeenkomst van de PCOB 
die gehouden wordt in de Christus is 
Koningkerk aan het Dillenburgplein 
in Slikkerveer. 
 
De heer J.B. Waaijer, burgemeester 
in Ridderkerk van 1994 – 2004, komt 
ons deze middag vertellen over zijn 
werk als burgemeester en bestuur-
der.  
Het belooft weer een interessante 
en leuke middag te worden. 
 
Wij beginnen om 14.00 uur en eindi-
gen om 16.00 uur. 
 
Iedereen is van harte welkom en 
breng gerust iemand mee.  
 
Informatie over het lidmaatschap 
PCOB: 0653750608 
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Kerkelijke stand 
 
Op 12 juli jl. is overleden 
 
Josephine Petronelle Klootwijk-Leenstra 
 
In de leeftijd van 74 jaar.  
 
De afscheidsdienst vond plaats op dinsdag 
19 juli jl.  
 

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

Verjaardagen september 
 
7 september 1936 
Mevrouw  H. Bezemer-Oosthoek 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
7 september 1936 
De heer P. Kuiper 
Strevelszicht 27 
2988 AS Rijsoord 
 
7 september 1941 
De heer A. Bode 
Rijksstraatweg 177 
2988 BD  Rijsoord 
 
13 september 1941 
Mevrouw E.F. Freling-van der Waal 
Strevelszicht 31 
2988 AS  Rijsoord 
 
23 september 1936  
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk 
Sint Jorisplein 83 
2981 GG  Ridderkerk 
 
Van harte  
gefeliciteerd ! 
 

Cyclus over levenseinde, stervensbegeleiding, overlijden, rouwver-
werking 
 
Gemeenteopbouw en Toerusting en de Taakgroep en de Taakgroep Vorming en de Toe-
rusting uit de Levensbron organiseren samen een cyclus over levenseinde, stervensbe-
geleiding, 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 verwelko-
men. Hij verzorgt een interactieve bijeenkomst over Rouw-
verwerking.  
 
 
Noteert u alvast de data in uw agenda?  
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NBG Bijbelleesrooster  
 
 
 
 
 
 
 

  

do 1 sep 1 Koningen 14:1-20 Niets is verborgen voor God 

vr 2 sep Lucas 14:1-11 Uitnodigen 

za 3 sep Lucas 14:12-24 Sorry-cultuur 

zo 4 sep Lucas 14:25-35 Kun jij Jezus volgen? 

ma 5 sep Psalm 143 Als alles duister is... 

di 6 sep 1 Koningen 14:21-31 Brons in plaats van goud 

wo 7 sep 1 Koningen 15:1-8 Niet als David 

do 8 sep 1 Koningen 15:9-24 Net als David 

vr 9 sep 1 Koningen 15:25–16:7 Geen waardige koningen 

za 10 sep 1 Koningen 16:8-22 Chaos 

zo 11 sep Lucas 15:1-10 Hoera, gevonden! 

ma 12 sep Lucas 15:11-32 De wachtende vader 

di 13 sep Psalm 142 Totale overgave 

wo 14 sep 1 Koningen 16:23-34 Dieptepunt 

do 15 sep 1 Koningen 17:1-16 Wonderlijke overvloed 

vr 16 sep 1 Koningen 17:17-24 Wonderlijk leven 

za 17 sep 1 Koningen 18:1-15 Rechtschapen hofmeester 

zo 18 sep 1 Koningen 18:16-29 Is hij soms op reis gegaan? 

ma 19 sep 1 Koningen 18:30-46 Vuurwerk op de Karmel 

di 20 sep 1 Koningen 19:1-9a Opgebrand 

wo 21 sep 1 Koningen 19:9b-21 Bron van rust 

do 22 sep Psalm 128 Voorspoed 

vr 23 sep Lucas 16:1-9 Creatief boekhouden? 

za 24 sep Lucas 16:10-18 Tot in de puntjes 

zo 25 sep Lucas 16:19-31 Waardoor laat jij je overtuigen? 

ma 26 sep Psalm 131 Stil 

di 27 sep 1 Koningen 20:1-12 Vrouwen en kinderen in de uitverkoop 

wo 28 sep 1 Koningen 20:13-22 Dronken overmoedigheid 

do 29 sep 1 Koningen 20:23-34 Berg- én vlaktegod 

vr 30 sep 1 Koningen 20:35-43 Eigen vonnis geveld 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op 

 

1 en 15 september 

 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, 

voor de gezelligheid zorgen we 

met elkaar!     

          
    Tot ziens! 
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Lieve mensen, 
 
Hartelijk bedankt voor de vele kaar-
ten en telefoontjes die ik mocht ont-
vangen voor mijn verjaardag 
 
Mevrouw W. Lodder - van der Steen 

 
Namens de hele familie wil ik jullie heel 
hartelijk bedanken voor de warme blijken 
van medeleven bij leven en overlijden van 
mijn vrouw, onze moeder en oma, Marion 
Pot-Davidson.  
 
De vele bezoekjes, bloemen, kaarten en 
andere attenties hebben haar en ons veel 
goed gedaan.  
 
Joost Pot 

Vanaf deze plaats wenst mevr. Adri 
Blaak iedereen de hartelijke groeten!  
 
Zij verblijft op dit moment nog in 
Rotterdam. 

Seniorenmiddag  
15 september 2022 
 
Na een lange, warme zomervakantie hopen 
wij op donderdag 15 september onze eer-
ste Seniorenmiddag van het seizoen 2022 / 
2023 te organiseren. 
 
In het verleden zijn de apotheker en de 
fysiotherapeut (val preventie) bij de Senio-
renmiddagen op bezoek geweest. 
Op 15 september komt de huisarts op be-
zoek. 
 
Huisarts Jan Huisman, een goede bekende 
van ons, is onze gast en het thema van de-
ze middag is: “Gezond ouder worden”. 
 
In de media kunnen we veel over dit on-
derwerp lezen, maar er zullen op deze 
middag zeker tips zijn die voor onze senio-
ren heel nuttig zijn. 
 
Wij hopen op een leerzame, maar ook op 
een gezellige bijeenkomst! 
 
De middag start om 14.00 uur en duurt tot 
16.00 uur. 
 
Voor vervoer naar deze middag kunt u con-
tact opnemen met Janny Verwijs tel. 0180-
423 347. 
 
Namens de werkgroep Seniorenmiddagen, 
Lineke Dijksman 

Bedankjes 
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“Eetcafé De Fontein” 
 
Gelukkig heeft het “Eetcafé De Fontein” een deel van 
het vorige seizoen weer kunnen zorgen voor een drie-
gangendiner voor een gezellige groep eters. Afgelopen 
seizoen is een enkele koker, maar ook tafeldekker, na 
vele jaren trouwe dienst gestopt. Het eetcafé als 
groep bedankt hen hartelijk voor alle moeite en gezel-
ligheid in die periode. Gelukkig zijn er weer nieuwe 
kokers bij gekomen. Ook komend seizoen kunnen we 
zodoende weer een gezellige maaltijd verzorgen.  
 
Wel gaat er iets veranderen. De prijs wordt wat ver-
hoogd en de aanvangstijd vervroegd. De prijs is jaren 
ongewijzigd gebleven maar met de prijsstijgingen van 
de boodschappen de laatste tijd was het bedrag echt 
te laag.  
 
De maaltijd gaat met ingang van seizoen 2022/2023 € 7,00 per persoon kosten.   
 
Sinds de start van het eetcafé, zo’n 24 jaar geleden, beginnen we de maaltijd om 
18.30 uur met inloop vanaf 18.00 uur. Dat gaan we een uur vervroegen. We beginnen 
voortaan met de maaltijd om 17.30 uur met een inloop vanaf 17.00 uur. Daarmee ho-
pen we aan de wens van verschillende van onze maaltijdgenoten te voldoen. Ook voor 
de afwassers is het trouwens fijn een uurtje eerder klaar te zijn.  
 
De eerste maaltijd van het seizoen wordt geserveerd op vrijdag 30 september 2022. 
Het aantal plaatsen is beperkt dus het is nodig om te reserveren. Dit kan tot de 
woensdagavond 20.00 uur.  
 
Voor meer informatie en reservering: telefoon 0180-616552.  

Lunchcafé De Fontein 
 
Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?  
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 
 
· 1 september (aanmelden tot uiterlijk 26 augustus) 
 
· 15 september (aanmelden tot uiterlijk 9 september) 
 
· 6 oktober (aanmelden tot uiterlijk 30 september  
 
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.  
 
De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,-  
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208). 
 
Hartelijke groet, 
Marrie en Ria 
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De Toekomst aan het Woord … 
 
Grappig, de vorige keer: voor de eerste keer twee kerkbladen in één. En goed door-
dacht om van de gezamenlijke kerkdiensten alleen de diensten in het eigen kerkge-
bouw te vermelden en voor de dienst in het andere kerkgebouw te verwijzen naar 
het andere (gedeelte van het) kerkblad. Want dat leidde er toe dat ik wel meteen 
ging bladeren in dat andere gedeelte en toen ik toch aan het bladeren was …. ’t Zal 
u misschien zijn vergaan als mij, dat je eerst denkt: moet dat nou? Tot je doorhebt 
dat de bedoeling is dat je als lezer naar het andere gedeelte wordt geleid. Wie zei 
het ook weer: ‘je ziet het pas als je het doorhebt’. 
 
Ik heb begrepen dat de barbecue door de Opstandingskerk georganiseerd veel men-
sen uit de Levensbron aantrok en erg gezellig was. Ik was verhinderd, jammer ge-
noeg. Ik hoor ook ronduit positieve verhalen – net als vorig jaar – over de gezamenlij-
ke diensten. Dat zijn mooie dingen en smaakt naar meer. 
 
Als het goed is treft u in dit kerkblad een verslag aan van de gezamenlijke gemeente-
vergadering van 22 mei in de Opstandingskerk. Alweer een tijdje terug, maar het 
verslag moest eerst even via de kerkenraden om te voorkomen dat er dingen in zou-
den staan die niet kloppen of voor misverstand vatbaar zijn. We hopen dat het een 
duidelijk verslag geworden is. Hebt u vragen, dan hoor ik het graag. 
 
In het kader van het samengaan van de Opstandingskerk en de Levensbron, is er ver-
warring over het pastoraat. En wel in twee opzichten. Ik zal proberen een en ander 
te ontwarren. 
 
Ik heb gezien in andere (wijk)gemeenten die ik begeleidde bij het samengaan dat het 
geen bezwaar is om verschillende manieren van organiseren van het pastorale werk 
naast elkaar te laten bestaan. Ook nadat het samengaan een feit is geworden. Pasto-
raat speelt zich af in de haarvaten van de gemeente, letterlijk bij mensen in de 
straat en in huis. Elke bezoekmedewerker (ouderling of niet) heeft haar of zijn eigen 
aanpak en manier van doen. Niet zelden is dat in één en dezelfde gemeente al heel 
verschillend. Dat is niet erg, als er maar meegeleefd wordt als het nodig is en er ver-
trouwen kan ontstaan. Zouden we gaan proberen dat hetzelfde te gaan doen voor de 
nieuwe samengestelde gemeente, dan zouden dit soort fijnmazige structuren en de 
vertrouwelijkheid zomaar stuk kunnen gaan. Het geeft ook rust dat dat niet óók op 
de schop hoeft. In de praktijk van de Opstandingskerk en de Levensbron is het pasto-
raat heel verschillend georganiseerd. Welnu, dat kan ook na het samengaan naast 
elkaar blijven bestaan. Totdat blijkt dat het niet meer werkt of men het beu is. Dan 
groeit het vanzelf naar elkaar toe. En als er straks één predikant is, gaat dat naar 
elkaar toegroeien wellicht ook meer vanzelf. 
 
Een tweede misverstand is er rondom het pastoraat in het kader van het samengaan 
op zichzelf. Daarbij gaat het in wezen om de vraag wat er nodig is om daadwerkelijk 
samen één gemeente te gaan vormen. We gaan elkaar na het feitelijke samengaan 
intensiever tegenkomen in verschillende manieren van doen en omgang; in soms net 
even iets andere gebruiken en gewoonten; in een verschillende vergadercultuur; in 
niet altijd dezelfde manier van dingen benaderen en vraagstukken proberen op te 
lossen.  
 
En voor een deel van de nieuwe gemeente definitief in een ander kerkgebouw. Ik 
merkte dat ik zelf bij het denken over die daadwerkelijke vorming van één gemeen-
te, de neiging had eenzijdig te focussen op het kerkgebouw met een ontvangende 
groep en een groep die moet loslaten.  
Dat is ook belangrijk, tegelijk is het breder. Gemeente-zijn is veel breder dan alleen 
het kerkgebouw en samengaan is breder dan alleen een loslatende groep aan de ene 
kant en aan de andere kant een ontvangende groep. Samengaan vraagt van ons alle-
maal aandacht voor elkaar, in alle gevoelens en emoties die samengaan oproept, zo-
wel positief als negatief. Vraagt van ons allemaal veranderingen en aanpassingen. 
Vraagt van ons allemaal inschikken en ruimte vragen als het nodig is. 
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Om samen gemeente te worden, is het in de visie van de stuurgroep en kerkenraden 
handig en nuttig om daar pastoraal nadrukkelijk bij stil te staan. De term die we voor 
dat type pastoraat in de stuurgroep hadden gevonden was ‘welkom- en verwerkpasto-
raat’. Vonden we een beetje gezochte term, maar bij gebrek aan beter … Intussen 
kwam ik in een ander verband de term ‘transitiepastoraat’ tegen. Dat drukt het in 
één woord uit en maakt het onderscheid met het gewone gemeentepastoraat duide-
lijk. Ik verwacht dat de stuurgroep wel met deze naamswijziging instemt. Het drukt 
ook uit dat het gaat om de overgang van het afzonderlijk gemeente-zijn, naar het sa-
men gemeente-zijn. 
 
Ik ga over het transitiepastoraat praten met de pastoraatsgroepen van beide gemeen-
ten. 
 
In oktober komt er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering, waarin we het onder 
andere zullen hebben over gezamenlijk vergaderen; er is genoemd om een proef te 
doen, er is langsgekomen om het om-en-om samen en apart te doen en wie weet wat 
voor andere creatieve voorstellen besproken kunnen worden. Samen vergaderen 
maakt de kennismaking met elkaar intenser en het voorkomt – hopelijk – misverstan-
den en ruis. Het betekent dat we ook naar elkaars trivialiteiten zitten te luisteren, 
maar ook dat is nuttig om elkaar beter te leren kennen. 
 
Het staat in de planning van het tijdpad om in september 2023 een compleet geza-
menlijke kerkenraad te hebben. Dat is al best snel, maar zeer wel haalbaar. Om dan 
nu al frequenter samen te gaan vergaderen is geen luxe en komt ook tegemoet aan 
het verlangen dat ik hier en daar verwoord hoor, om de kennismaking met elkaar te 
intensiveren. Misschien zouden we ook nu al vaker gezamenlijke diensten moeten 
houden. Zoals wel werd geformuleerd: dat we familie worden van elkaar. Wat een 
kerk natuurlijk in wezen ook is. Vroeger noemden we elkaar in elke kerk zusters en 
broeders. Het is dat het zo plechtig – zelfs een beetje oubollig - klinkt, anders zou ik 
voorstellen het opnieuw in te voeren in onze gemeenten. 
 
Ik schreef over het beroepingswerk al in het vorige stukje dat het op dit moment niet 
eenvoudig is om een predikant te vinden. Alle gemeenten worstelen hiermee, ook ge-
meenten van meer orthodoxe signatuur. In de zomer lag het werk van de beroepings-
commissie stil. Het leek niet zinvol om te proberen te werven, terwijl predikanten 
met andere dingen bezig zijn en dus ook informatie missen. Het is de bedoeling om 
eind augustus een advertentie te plaatsen in dagblad Trouw en in Woord & Dienst. Dat 
laatste is een blad dat door veel predikanten wordt gelezen.  

De bedoeling van deze advertenties is om predikanten die niet (actief) een nieuwe 
gemeente zoeken op een idee te brengen om dat toch te gaan doen en dat zoeken te 
beginnen bij de combinatie Opstandingskerk Levensbron. Daarnaast is er intussen een 
lijstje aangelegd met predikanten die actief benaderd gaan worden om hen te wijzen 
op de vacature. U mag aanvullingen voor dat lijstje nog steeds doorgeven aan leden 
van de beroepingscommissie. Ik noem ze hier nog even in willekeurige volgorde: Dan-
ny van den Berg, Agnes van den Hoek, Margit Kleiker (voorzitter), Rick Bezemer, Con-
ny Sinterniklaas, René van der Lugt, Mieke Monster, Herman Houweling, Dick Alblas, 
Teun Rijsdijk. Terwijl o.g. de groep bijstaat als adviseur. Met de inhoudelijke keuze 
bemoei ik me overigens niet, zeg ik er voor alle zekerheid maar bij. 
 
Als u iets wilt delen, een idee, een zorg, een … noem maar op: zoek iemand op van de 
stuurgroep. U mag mij natuurlijk ook altijd bellen of mailen. 
 
 
Hartelijke groeten. 
 
 
ds. Marius Braamse marius.braamse@gmail.com 
06 53 9292 86 
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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 Ridder-
kerk. 
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 vullen dan kunt dit 
doorgeven aan Dick Alblas die dan zorgt dat het aan de commissie van de Levensbron 
wordt doorgegeven. 
 
Dick Alblas  

Negende Ridderkerkse Orgeldag - 10 September 2022  
  
Op zaterdag 10 september 2022 is het Nationale Orgeldag. Deze dag wordt voor de 
negende keer de Ridderkerkse Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de voor-
gaande edities worden ook nu weer overdag drie Ridderkerkse orgels gepresenteerd 
met een toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een slotconcert in de Sionskerk.  
  
Het eerste miniconcert wordt om 10:30 uur gehouden op het Bevington-orgel van de 
Elimkerk (Margriete van Comenestraat 8). Het orgel wordt bespeeld door Jan Peter 
Teeuw. Op dit voor deze regio unieke Engelse instrument speelt Jan Peter een volledig 
Engels programma, met werken van Stanley, Tours, Ogden en twee korte eigen bewer-
kingen over Engelse hymnen.  
  
Op het Standaart/Pels-orgel van de Opstandingskerk in Rijsoord (Rijksstraatweg 95-97) 
wordt om 13:00 uur het tweede miniconcert gehouden. Organisten zijn dan René Bar-
nard en Jan Peter Teeuw. Ze spelen een programma dat volledig uit bewerkingen van 
bekende orkestwerken bestaat. Componisten zijn o.a. Bach, Purcell en Grieg.  
  
Het derde miniconcert vindt om 15:30 uur plaats op het Van Vulpen-orgel van de Pro-
testantse Kerk in Slikkerveer (Juliana van Stolbergstraat 44). Naast Jan Peter Teeuw 
(orgel) speelt dan ook Theo-Hans Kuijvenhoven mee op de hobo. Samen verzorgen ze 
een afwisselend programma met werken van o.a. Loeillet, Franck, Bellini en Morrico-
ne.  
  
Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats op het Van den Heuvel-
orgel in de Sionskerk (Baden Powellstraat 2). De organisten zijn dan Marien Stouten en 
Jan Peter Teeuw. Stouten en Teeuw geven al vele jaren in binnen- en buitenland vier-
handige concerten. Naast twee solo’s klinken er vierhandige orgelwerken van o.a. 
Bach, Bédard en Elgar. De verrichtingen van beide organisten zullen op een groot 
scherm te volgen zijn.  
  
De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf 
kwartier. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Wel is er na afloop een collecte voor 
de onkosten van deze orgeldag. In het programmaboekje zal meer informatie over de 
bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd’s en bladmuziek verkrijgbaar.   
Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl.   
Iedereen van harte welkom!  
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Gezamenlijke startzondag  
 

4 september Levensbron 
 
 
 
Op zondag 4 september starten we het kerkelijk sei-
zoen 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 ge-
houden. 
 
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, mobiel 0630440104, email: huismanels@hotmail.com. 
 
Als twee kerken in het fusieproces willen we zo het nieuwe seizoen enthousiast be-
ginnen! 
Doet u mee? 
 
Gemeenteopbouw en Toerusting Opstandingskerk  
Vorming en Toerusting Levensbron 
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Beste leden van Ridderkerkse kerken, 
 
Met dit schrijven willen wij als Interkerkelijk Diaconaal Beraad uw aandacht vragen 
voor het werk van Wereldwinkel Ridderkerk.  
 
Op 1 april 1969 werd in Nederland de eerste Wereldwinkel in Breukelen geopend. In 
korte tijd waren het vooral de kerken in Nederland die dit initiatief in dorpen en ste-
den overnamen. Zo ook in Ridderkerk. Op 12 december 1992 werd in ’t Pandje in het 
hart van Ridderkerk de Wereldwinkel geopend. Later verhuisde de winkel naar Schout-
straat 17 
 
In het begin lag de nadruk vooral op de verkoop van eerlijke foodproducten zoals kof-
fie, thee en chocolade. Producten waarvoor de boer plotseling een eerlijke prijs kreeg 
betaald,  die duurzaam voor mens en milieu werden verbouwd en waar geen kinderar-
beid mee gemoeid was. Nu 30 jaar later kunnen we stellen dat we als wereldwinkels 
in Nederland ons oorspronkelijke doel hebben bereikt: in bijna alle supermarkten in 
Nederland treft u nu Fairtrade producten in de schappen aan en in veel kerken wordt 
Fairtrade koffie geschonken en hebben zelfs een Fairtrade certificaat. 
 
Op deze positieve verandering hebben de wereldwinkels ingespeeld door zich meer te 
gaan richten op de ondernemers in ontwikkelingslanden die bijzondere voorwerpen 
produceren. Ook weer op een duurzame wijze waarvoor ook zij dan ook weer een eer-
lijke prijs krijgen. Op deze wijze helpen de wereldwinkels mee aan het creëren van 
een betere wereld voor onze naasten in de armere delen van onze wereld. Hierdoor 
heeft de Wereldwinkel zich de laatste jaren getransformeerd tot dé “Fairtrade Ca-
deauwinkel” van Ridderkerk.  
 
Wij richten ons met dit schrijven tot u als betrokken leden van een Ridderkerkse kerk.  
Wij willen u vragen: 
Kom eens een kijkje nemen in onze mooie winkel aan de Schoutstraat 
Denkt u er eens over na om ons team van zo’n 25 vrijwilligers te komen versterken 
Denkt u eens aan de wereldwinkel als u een “cadeautje met een verhaal” te geven 
hebt, voor een verjaardag of rondom een feestdag, zoals kerst. Voor verschillende 
kerken verzorgen wij jaarlijks kleine kerstgeschenken voor oudere en zieke leden. 
Dank voor uw steun in de afgelopen 30 jaar en wij hopen dat u ons wilt blijven steu-
nen. 
 
Voor meer informatie over de Wereldwinkel: 
Ella van Wingerden, voorzitter, ella@v-wingerden.nl òf 
José Lelarge, secretaris, joselelarge_schuts@ziggo.nl òf  
Truus Luijendijk, winkelcoördinator, truusluijendijk@hotmail.com 
 
Met hartelijke groet, namens het IDB, 
Hans Lelarge 
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Interkerkelijk koor Salem zingt het Petrus-oratorium in de Levens-
bron op zaterdag 1 oktober 2022, aanvang 20 uur 
 
Een burgerlijk geloof hoeft niet al te moeilijk te zijn, zelfs voor een actief kerklid niet. 
Al is een burgerlijk ongeloof vandaag de dag dan nog weer een heel stuk gemakkelij-
ker. Maar een geloof in de zin van  een levensecht discipelschap is andere koek: dat 
kan een mens letterlijk en figuurlijk in alle staten brengen. 
 
Kijk maar naar Petrus, verreweg de bekendste van Jezus’ twaalf discipelen (al heette 
hij van huis uit Simon of Simeon), van nature een winnaar, een lefgozer die geen uitda-
ging uit de weg ging en zelfs de meest gewaagde initiatieven nog wel aandurfde. Zo 
groot was zijn aangeboren dan wel aangeleerde zelfvertrouwen. 
Hij is visser als Jezus hem aanspreekt om een nieuw leven te beginnen, een vraag waar 
zijn vrouw en schoonmoeder vast niet blij mee zullen zijn geweest. Voor de vorm aar-
zelt hij daarom nog wat. Maar in zijn hart staat zijn besluit al vast. En misschien heeft 
hij wel gedacht: ‘Wat weet zo’n landloper daarvan? Op zee loop je heel wat meer ge-
vaar. Hij kan nog wat van me leren!’ Maar de praktijk zou hem vies tegenvallen. 
Het vreemde is dat Jezus niettemin na zijn verhoging dezelfde Petrus later zal inzetten 
als de ‘rots’ (zo noemt hij Simon) om zijn kerk op te bouwen. Hoe ging dat in zijn 
werk? Wat moest Petrus daarvoor doormaken? In hoeverre kon hij zijn taken aan? En 
vooral: wat – of wie – gaf hem de kracht om na elke val weer op te staan?  
 
Dat zijn de vragen die een muzikaal antwoord krijgen in het bijbelse koorstuk 
‘Voorman aan de leiband’. IJs en weder dienende wordt het op zaterdag 1 oktober a.s. 
uitgevoerd door het interkerkelijk koor Salem in de Levensbron aan de Jan Luyken-
straat in Ridderkerk.  
U en jij zijn van harte uitgenodigd om dit evenement kosteloos bij te wonen. Het be-
gint om 20 uur (al is het handig om de kerkzaal al eerder binnen te gaan – niemand 
doet je wat), en na afloop is er voor alle aanwezigen bovendien nog een hapje en 
drankje – allemaal burgerlijke geneugten, maar dan wel voor mensen die bereid zijn 
zich daarvoor eerst een serieuze uitnodiging tot waarachtig discipelschap te getroos-
ten. 
 
Mocht u op 1 oktober verhinderd zijn, dan is er nog een herkansing voor u om dit  
unieke concert toch bij te wonen. Wij zullen het Petrus oratorium “Voorman aan de 
leiband” op 15 oktober uitvoeren in Carnisse Haven in Barendrecht. 
Graag verwijzen wij u voor nadere informatie over het concert in Barendrecht naar de 
website www.koorsalem.nl  

Dankbaar 
 
Wees dankbaar voor alle goede dingen 
Waarmee God je steeds wil omringen. 
 
Dankbaar: Wees dankbaar als je gezond mag zijn 
Als je geen last hebt van ziekte en pijn. 
 
Dankbaar: Wees dankbaar voor het voedsel elke dag 
Dat je daar steeds maar van genieten mag. 
 
Dankbaar: Wees dankbaar voor je huis en onderdak 
Dat voorzien is van al het nodige gemak. 
 
Dankbaar: Wees dankbaar voor kleding om te dragen 
Zodat je niet over de koude hoeft te klagen. 
 
Dankbaar: Wees dankbaar voor het dagelijks leven 
Dat door God de Heer jou is gegeven. 
 
- Fedde Nicolai – 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

22 

Verslag gemeenteberaad 22 mei 2022  
 
Het gemeenteberaad heeft een informatief karakter, de agenda is opgenomen onder 
het verslag.  
Plaats: Opstandingskerk Rijsoord  
Aanwezig: ca. 70 gemeenteleden van de Levensbron en ca. 60 gemeenteleden van de 
Opstandingskerk  
  
Ds. Marius Braamse leidt de vergadering. Hij legt aan de hand van een Powerpoint 
presentatie de verschillende ‘kanalen’ uit die uiteindelijk moeten leiden tot het sa-
mengaan van beide gemeenten.  
 
Het tijdpad wordt getoond met als streefdatum om te komen tot één gemeente met 
één gebouw op 1 januari 2024. Er worden geen vragen over gesteld of opmerkingen 
over gemaakt.  
 
Op de opmerking van een gemeentelid (de Levensbron) dat we moeten streven naar 
zoveel mogelijk integreren neemt de voorzitter van Rijsoord het woord. Zij legt uit 
dat aan de hand van de groeilijst alle commissies van de kerk worden gestimuleerd om 
contact te zoeken en zoveel mogelijk samen te doen. Zo werken de commissies Ge-
meenteopbouw en Toerusting van beide gemeenten al samen. Bovendien wordt ieder-
een opgeroepen zoveel mogelijk samen te doen als het kan en niet te gaan zitten 
wachten op een aanwijzing of vraag van kerkenraad of stuurgroep.   
De voorzitter van De Levensbron vertelt dat er ook overleg is geweest over de aan-
schaf van een Kanselbijbel van de nieuwste Bijbelvertaling. Ook benadrukt hij nog-
maals dat we vooral als gemeenteleden elkaar moeten leren kennen. Dat is essentieel.   
Een diaken van De Levensbron roept als hartekreet dat ‘De Levensbron’ echt moet 
blijven. Een gemeentelid (Opstandingskerk) vraagt zich af hoe er om gegaan wordt 
met onverwachte gebeurtenissen zoals het vertrek van de predikant van de Hervorm-
de Gemeente in Rijsoord. Ds. Braamse antwoordt dat, mocht het relevant zijn,  hier 
uiteraard op ingegaan wordt. Hij noemt als voorbeeld het feit dat het vertrek van Ds. 
Offringa ook een compleet ander uitgangspunt heeft opgeleverd bij het zoeken naar 
een nieuwe predikant. 
 
Zo zijn de kerkenraden van De Levensbron en Opstandingskerk  opnieuw in gesprek 
gegaan met de PKN. Na het ondertekenen van een overeenkomst waarin de intentie 
wordt uitgesproken om samen te gaan en één gebouw te verkopen, is toestemming 
gekomen om een 100% predikant te beroepen voor onbepaalde tijd.   
 
Een diaken van de Opstandingskerk vindt dat we dat kerkgebouw moeten verkopen dat 
het meeste geld oplevert. Ook oppert hij de mogelijkheid om beide kerkgebouwen te 
verkopen en een nieuw kerkgebouw neer te zetten. De voorzitter van Ridderkerk 
brengt onder woorden dat het oprichten van een nieuw kerkgebouw veel geld, energie 
en menskracht kost.   
 
De voorzitter van de Opstandingskerk vertelt nog over de gezamenlijke activiteiten 
die gepland zijn, zoals het Feest van de Geest op 4 juni, de gezamenlijke zomerdien-
sten. Ook nodigt ze de leden van de Levensbron uit voor de Barbecue op 2 juli a.s.  
Iedereen wordt ook uitgenodigd om na afloop van het gemeenteberaad nog even te 
blijven om na te praten onder het genot van een drankje en hapje.  
 
Ds. Braamse sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst.   
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Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam 
 

3-jarige basiscursus 
Locatie Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander 

     op dinsdagochtend  

Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de TVG Rotterdam:  
https://tvgrotterdam.nl 
Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u contact opnemen met mw. M. Koole-
Godeschalk, tel. 0167-536671 voor nadere informatie en opgave.  
Desgewenst kan informatie op papier toegezonden worden. 
 
Basiscursus 3-jarig 
Op 30 augustus 2022 start de 3-jarige basiscursus met één  ochtendgroep. De groep be-
staat uit drie lichtingen cursisten die samen de stof van één specifiek jaarprogramma 
gedoceerd krijgen. Men komt wekelijks bijeen van eind augustus t/m mei, buiten de 
schoolvakanties. 
De Basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelne-
mers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het ker-
kenwerk.  
Voor het volgen van de cursus is geen speciale vooropleiding vereist, evenmin het lid-
maatschap van een kerk. 
Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en 
kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Ge-
ïnteresseerden (TVG-Rotterdam).  
De basiscursus wordt gegeven te Rotterdam, kerkgebouw “Alexanderkerk”, Springer-
straat 340.  
De cursusmorgen van 30 augustus. is een kennismakingsochtend voor geïnteresseerden 
die deel-name overwegen en voor de nieuwe cursisten die zich hebben aangemeld sa-
men met de cursisten die de cursus al een of twee jaar volgen. 

 
In de basiscursus worden de volgende vakken gedoceerd: 
- elk jaar: Oude Testament, Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis  
- gedurende één jaar: Diaconaat, Gemeenteopbouw, Filosofie,   Rabbinica en Spiritua-
liteit en  
- gedurende twee jaar: Dogmatiek, Pastoraat, Liturgiek, Ethiek en Wereldgodsdien-
sten. 
 
Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een 
boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. Voor meer informatie: 
zie https://tvgrotterdam.nl 

Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotter-
dam korte cursussen van enkele dagdelen. 
 
Voor het komende seizoen zullen dat zijn:  
 
"Dichters en gedichten over God":  dr Jan de Bas op 6, 13 en 27 september 2022  
"Spreken gaat voor denken": dr Otto Kroesen  op 4, 11 en 25 oktober 2022  
"Heden en toekomst geduid in Daniël": drs Adri van der Wal op 8, 22 en 29 november 2022  
"Psalmen en Liturgie":  drs Adri van der Wal op 10, 24 en 31 januari 2023  
"Dag Hammarskjöld": drs Hermie Hummel  op 7 en 14 februari 2023  
"Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders":  drs  Elsebeth Schorer op 7, 14, 28 maart en 4 april 
2023  
 
Lokatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgens van 10.00 -
12.30 uur.  Prijs 15 euro per dagdeel, voor de gehele cursus te voldoen.  
 
Dit is een ruime en goed geventileerde zaal.  
 
Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl.  
Voor telefonische informatie:  Mw. M. Koole-Godeschalk  tel. 0167-536671  
 
Desgewenst kan info op papier toegezonden worden. 
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Bazaar 
 
Eindelijk, na bijna 3 jaar…! 
 
Het is inderdaad bijna 3 jaar geleden dat we een echt bazaarweekend hebben kunnen 
houden. Het was begin oktober 2019. 
De jaren 2020 en 2021 waren we in de greep van de Corona pandemie en was het door 
alle beperkingen onmogelijk een bazaarweekend te organiseren. Maar gelukkig na bij-
na 3 jaar kan en mag het weer. Dit voorjaar, op zaterdag 7 mei 2022, hebben we al 
even sfeer kunnen proeven op onze ééndaagse voorjaarsbazaar. Maar nu kunnen we 
dan eindelijk weer een tweedaags evenement houden. 
 
Op vrijdag 23 en zaterdag 24 september is het dan zover; ons traditionele bazaar-
weekend. In en rondom de kerk zal het weer een gezellige drukte van belang zijn. We 
hopen er weer een geweldig feest van te kunnen maken. 
 
Maar voor het zover is moet er nog wel het één en ander geregeld worden. Zo is Elly 
de Jonge nog druk op zoek naar mensen die ons voorafgaand, tijdens of na de bazaar 
willen helpen. Mensen die ons in de week voorafgaand aan de bazaar kunnen helpen 
met het leegruimen van de zalen van de kerk, mensen die op vrijdag kunnen helpen 
met het opzetten van de kramen, mensen die op vrijdag avond en/ of zaterdag bij een 
kraam willen staan om hun waren op de kraam te verkopen en mensen die ons kunnen 
helpen om na afloop van de bazaar alles weer op te ruimen en de kerk weer spic en 
span achter te laten voor de kerkdienst van zondag. Kortom wij kunnen heel wat han-
den gebruiken om ook dit keer het bazaarweekend tot een succes te maken. Dus 
mocht u binnenkort door Elly benaderd worden om ons te komen helpen stel haar 
(ons) dan niet teleur en meldt u aan als medewerker. U kunt dit ook zelf doen door 
Elly te bellen (telefoon 430809) of een mailtje te sturen om u aan te melden, mail dan 
naar bazar@levensbron.nl. 
 
Hoewel we al aardig wat spullen op voorraad hebben zijn wij toch ook nog op zoek 
naar goed bruikbare spullen, die we op de kramen kunnen verkopen. U kunt dan onder 
andere denken aan pannen, huishoudelijke artikelen, gereedschap en boeken. 
Net als voorgaande jaren kunt u de spullen afgeven bij de kerk op de volgende vrijda-
gen: 2, 9 en 16 september tussen 19.00 en 19.30 uur.  
 
Er staan dan weer 2 containers bij de kerk waar u uw spullen kwijt kunt. Graag maak 
ik u er op attent dat de zaken die u aanlevert goed bruikbaar moeten zijn. Spullen die 
kapot zijn of niet bruikbaar kunnen wij niet gebruiken en zullen die dan ook niet aan-
nemen. Deze dient u zelf naar de afvalverwerking af te voeren. 
 
Voor kleding geldt het volgende. Vanaf 7 september kunt u elke woensdagmorgen tus-
sen 9.00 en 11.00 uur kleding afgeven in de kerk. Er zijn dan enkele dames aanwezig 
om de kleding te sorteren. Let wel dat u dan alleen kleding kunt brengen. Alle overige 
spullen kunt u, zoals hiervoor al vermeld, op vrijdag avond afgeven.  
Voor kleding geldt het volgende: Kleding dient schoon en heel te zijn. 
 
In de week voorafgaand aan de bazaar kunt u t/m woensdag 21 september ook nog 
spullen in de kerk brengen. 
 
Wat hebben wij zoal te bieden tijdens het bazaarweekend ? 
Een korte, niet complete opsomming: 
· Boeken 
· Kleding 
· Gereedschap 
· Elektronica 
· Speelgoed 
· Versgebakken oliebollen 
· Rad van avontuur 
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Voor elk wat wils dachten wij zo. 
 
Goede doel. Net als andere jaren is een deel van de opbrengst van onze bazaar weer 
bestemd voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor een doel dat wij altijd al steun-
den in de vorm van kleding. De kleding, die aan het eind van een bazaar nog over is 
wordt altijd beschikbaar gesteld voor Stichting Tabitha. Stichting Tabitha is een inter-
kerkelijke stichting met een brede achterban binnen een aantal kerken in Ridderkerk. 
Zij bieden al ruim 40 jaar hulp aan medechristenen in Oost-Europa en dan met name 
in Roemenië en Oekraïne. Door het inzamelen, sorteren van en verzenden van kleding 
helpt men de bevolking van deze landen. Met financiële hulp van Tabitha werden er 
voedsel en basismiddelen gekocht en in Oekraïne uitgedeeld. 
 
Een deel van de opbrengst van het bazaarweekend zullen wij graag aan deze stichting 
overmaken. Zo zullen wij dit jaar deze stichting steunen met zowel kleding als met 
een financiële bijdrage. 
 
Mocht u verder nog vragen over de bazaar hebben schroom dan niet om te bellen naar 
Bert Vlasblom (telefoon 428162), Herman Krijgsman (telefoon 422630) of Menno de 
Jonge (telefoon 430809). 
 
Na al deze informatie bent u natuurlijk nieuwsgierig naar de openingstijden van onze 
bazaar. 
 
Vrijdag 23 september van 19.00 uur t/m 21.30 uur en zaterdag 24 september van 
10.00 uur t/m 16.00 uur bent u van harte welkom. 
 
Wij zien u weer graag op onze bazaar! 
Namens de activiteitencommissie 
Herman Krijgsman 

Vorming en Toerusting 
 

Met Anne-Mieke van Oost begonnen wij in november 2020 met de gespreksgroep “Het 
goede leven”, toen het thema  van de PKN voor het seizoen 2020/2021. Met elkaar be-
gonnen wij enthousiast met het boekje “Tien waarden om in te geloven”van Bernard Lut-
tikhuis. Het boekje omvat 10 hoofstukken, t.w.: Trouw, Geloof, Solidariteit, Vergeving, 
Verantwoordelijkheid, Liefde, Gerechtigheid, Aandacht, Volharding en Tolerantie.Genoeg 
gespreksstof. Na een paar bijeenkomsten lag alles ineens stil door corona. Gelukkig kon-
den wij in januari van dit jaar weer bij elkaar komen en in mei j.l. waren we toe aan het 
laatste hoofdstuk.  
 
Tijdens deze laatste bijeenkomst hebben wij ons de vraag gesteld: Willen we in het nieu-
we seizoen doorgaan met de gespreksgroep?” 
En we gaan door. De eerste bijeenkomst is op woensdag 28 september 2022 van 10.00 tot 
11.30 uur in De Levensbron. Gekozen is voor een nieuw boek, t.w. Vreemd en Bizar van 
Ds. Piet Schelling. Geweld, mishandeling, sexuele uitspattingen, het staat allemaal in de 
bijbel. . De auteur zoekt in dit boek antwoord op de vraag of deze vreemde en bizarre 
verhalen in de Bijbel betekenis hebben in onze tijd. Ook wij gaan op zoek naar antwoor-
den op deze vragen.  
 
Denkt u: “Daar wil ik graag over meepraten”dan bent u van harte welkom.  
 
Opgeven graag bij Rita Stok. E-mail: rita.stok@gmail.com of telefonisch op nr.: 06-
53750608. 
 
Het boek dienst u zelf aan te schaffen en kost € 14,99. 
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Houdt u van zingen in een christelijk koor, kom ons koor dan ver-
sterken 
 
Ons koor, het CGK “de Levensbron” in Ridderkerk kan wel wat nieuwe leden gebrui-
ken. De laatste tijd zijn de nodige koren, a.g.v. het coronavirus, gestopt maar waar 
zijn al die zangers en zangeressen gebleven? 
Ons koor bestaat al sinds 1963 en heeft dus al een aardige geschiedenis achter de rug. 
In de ‘goede jaren’ hadden we ruim 100 leden, maar dat aantal is intussen aardig ge-
slonken 
We zingen veelal eigentijdse christelijke liederen, psalmen maar ook hebben we ver-
schillende oratoria in ons repertoire 
Iedereen die graag zingt is welkom, ook al bent u niet goed in het lezen van noten. 
Dat laatste is natuurlijk wel gemakkelijk maar is geen voorwaarde. 
In het verleden hebben we een aantal keren mogen meewerken aan het kerstconcert 
voor ouderen inde St. Laurenskerk in Rotterdam. 
 
Onderzoek heeft aangetoond dat zingen, vooral na een besmetting met het coronavi-
rus, heel goed is om de ademhaling te verbeteren. Zingen werkt ontspannend en is 
goed voor je lichaam; denk aan het gebruik van de longen, hart en stembanden. 
Onze dirigent, Bert Kruis, is een vakbekwame dirigent die het koor kwalitatief heel 
goed op niveau weet te houden. 
 
We repeteren op dinsdagavond in het kerkgebouw de Levensbron aan de Jan Luyken-
straat in Ridderkerk; de repetities beginnen om half acht en eindigen om half tien. Na 
ongeveer een uur is het tijd voor een koffie-/ theepauze. 
Naast het zingen en instuderen zijn ook de sociale kontakten heel belangrijk. 
Kom eens langs tijdens een repetitie, proef de sfeer. Een keertje meedoen kost niets 
maar levert naast wellicht nieuwe kontakten ook gezelligheid op. 
De contributie is laag en de saamhorigheid hoog. 
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Bel met onze voorzitter Marianne Nijman (0180-424844) of Johan 
Vlietstra (0180-425817) 
 
U kunt ons ook vinden op de website:  
www.koor-levensbron.nl 

Zondagavondzang in de Bethelkerk  
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 370ste zondagavondzang die wordt 
gehouden op zondag 18 september as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdam-
seweg 73 te Zwijndrecht.  
In deze zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De orga-
nist van deze avond is André de Jager. Een zondagavondzang waarin we vooral bekende 
liederen zullen zingen en we kijken vooruit naar Israëlzondag.  
We openen deze zondagavondzang met het lied ‘Heer, wij zijn bijeengekomen’ op de 
melodie van (Oude) Liedboek 460, gevolgd door het lied 't Hijgend hert, der jacht ontko-
men’. Ook zingen we ‘De dorre vlakte der woestijnen’ en ‘Waarheen pelgrims, waarheen 
gaat gij’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Heer, zegen ons samenzijn‘ en ‘In de poorten 
van Jeruzalem’. We sluiten de avond af met het lied ’Lichtstad met uw paarlen poorten’.  
De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. 
Wij rekenen op uw komst.  
Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op 
www.bethelkerkkoor.nl.  
 
Graag tot ziens in de Bethelkerk.  
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook 


