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Stencilen:  
maandag 24 oktober 
Jan Monteban  

Bundelen: 
woensdag 26 oktober 
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder 
Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor november 
met vermelding van afzender: 
Uiterlijk vrijdag 21 oktober bij 
Ellie Lagendijk 
p/a Mauritsweg 64 
2988AL Ridderkerk 
Tel : 0180-421656 
E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 
Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 
 
De herfst is nu echt in aantocht, tijd om het binnenshuis 
gezellig te maken met de lampjes en de pantoffels aan en 
misschien tijd om nu net dat boek gaan lezen waar je in de 
zomertijd niet aan toe kwam… ook hier voor u allen weer 
een blad met veel te lezen over het wel en wee in onze 
kerken.  
Ook weer een aanbod van bijeenkomsten, kerkdiensten, 
samenzangavonden; fijn dat we in de vrijheid leven om ook 
deze dingen met elkaar te mogen doen en delen! 
 

Het was voor mij de tweede en laatste keer om Rijsoord aan ‘t Woord te verzorgen, 
we hopen dat Ellie en Martha een geweldige reis hebben gehad en dat Ellie weer 
met frisse moed de komende edities voor haar rekening gaat nemen! 
 
Met vriendelijke groet, uw gastredactie, 
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 2 oktober 2022 
09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht 
Chauffeurs : P. Bezemer, W. C. Barnard-Lieve 
Koster : Wim van Bruggen  
Organist : Rene Barnard 
Collecte : 1e Kerk en Israël  
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
 
Zondag 9 oktober 2022 
09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht 
Chauffeurs : N. Baars en A. Bode 
Koster : Henk van Mastrigt 
Organist : Harry Heystek 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
 
Zondag  16 oktober 2022 
Vanaf 09.10 : Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink– van den Dool, Ridderkerk 
Chauffeurs : C. Ijsselstein en B. Sintemaartensdijk 
Koster : Hans Vietsch 
Organist : Jacob van Nes 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
 
Zondag 23 oktober 2022 
09.30 uur : Mw. M Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel 
Chauffeurs : Cl. Bezemer en C.J. op den Brouw 
Koster : Henk van der Starre 
Organist : Matthijs op den Brouw 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
 
Zondag 30 oktober 2022 
09.30 uur : Ds. F.L. Renes, Rotterdam 
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en D.W. Alblas 
Koster : Wim van Bruggen 
Organist : Rene Barnard 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugdwerk 
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Pastoraat 
 
Dhr. H. (Henk) de Koning is 12 september jl. overleden. Op 19 september heeft de 
crematieplechtigheid plaatsgevonden. Wij wensen zijn vrouw, (klein)kinderen, fami-
lie en vrienden heel veel kracht en sterkte met dit verlies. 
 
Dhr. E (Edwin) en mevr. M. (Martine) Versteeg-van Mastrigt waren op 12 sept 25 jaar 
getrouwd. 
Dhr. J.W. (Jo) en M.L. (Mady) van der Burg-Streefkerk waren op dinsdag 20 septem-
ber 60 jaar getrouwd. 
Wij wensen hen, met allen die hen lief zijn, nog veel goede jaren toe. 
 
Dhr. P. (Piet) van der Burg is verhuisd naar Meliom in Barendrecht. 
 
Mevr. W.M. Wiessenberg (Ronde Sant) heeft voor onderzoek in het ziekenhuis gelegen 
maar mocht weer naar huis. 
 
Dhr. J. Haasjes (Drie Rivierenlaan) is voor revalidatie opgenomen in revalidatiecen-
trum Rijndam. Hij heeft 20 september een operatie aan zijn schedel ondergaan deze 
operatie is goed gegaan. 
 
Mevr. A. Blaak (Mauritsweg) verhuisd donderdag 29 september vanuit De Twee Brug-
gen naar Ambachtstaete bij Swinhove. Dit zal voor haar een definitieve plaats wor-
den. 
 
Mevr. A. van Wingerden-de Weerdt verblijft op dit moment van schrijven nog in het 
ASZ Dordtwijk. Er wordt op dit moment gekeken naar een revalidatieplaats. 
 
Wij denken hier ook aan de gemeenteleden die behandelingen ondergaan. Wij wen-
sen ook hen veel doorzettingsvermogen, kracht en sterkte toe. Ook danken wij voor 
de gemeenteleden die na onderzoek een goed bericht ontvangen hebben. 
 

Bericht vanuit het wijkteam 
 
Beste mensen, 
 
Helaas is het niet gelukt om ons wijkteam compleet te maken. Met 3 vacatures zijn 
wij genoodzaakt om een verandering aan te brengen. De gezinnen van de PM-ers die 
ons team verlaten hebben zijn verdeeld over de achtergebleven wijkteamleden. Om-
dat het nu hele grote wijken worden hebben we moeten besluiten om onze bezoeken 
met attenties, in plaats vanaf 75 jaar, te verhogen naar 80 jaar. Dit betreft de ver-
jaardags-, Paas- en Kerstattentiebezoeken. Natuurlijk blijven wij wel de bezoeken 
brengen aan de gemeenteleden die dit nodig hebben. Wilt u dit a.u.b. blijven doorge-
ven aan uw pastoraal medewerkster/wijkouderling. 
 
Hartelijke groet vanuit het wijkteam, 
Elselien van Gameren. 
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Stand per 24 september 2022: 
 
Door 136 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van 
€ 67.580,56. Hartelijk dank daarvoor! 
 
Van 47 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder ver-
melding van “VVB 2022”. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand augustus is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingeleverde 
collectebonnen totaal € 663,81 ontvangen. 
 
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
14-08-2022  Diaconie     € 191,60 

 Onderhoud gebouwen  € 137,96 
 Eigen jeugdwerk   € 53,65 
 

28-08-2022  Kerk      € 140,30 
 Onderhoud gebouwen  € 101,02 
 Eigen jeugdwerk   € 39,28 
 
 

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 oktober zal 
plaatsvinden op 28 oktober 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 
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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 Kerkrent-
meesters 
 
(in de periode van 16 augustus 2022 t/m 24 september 2022) 
 
Via de Rabobank     voor de kerk      € 500,00 
Via de Rabobank     voor de kerk      € 100,00 
Via de Rabobank     voor de kerk      € 50,00 
Via de Rabobank     voor de kerk      € 50,00 
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 september  € 20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw   voor collectes maand oktober   € 30,00 
Via dhr. J.H.W. Bezemer-van Duijne  voor de bloemen     € 20,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Collecte zondag 2 oktober 2022 – bestemd voor Kerk en Israël 
 
 
 
 
 
 
 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
 
Kerk en Israël, onderdeel van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie, werken samen 
vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, 
de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale 
roeping. 
 
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wor-
tels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemi-
tisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. 
 
Deze collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Beroepingswerk Opstandingskerk Levensbron 
 
Een tussenstand 
 
De beroepingscommissie is druk aan het werk met het zoeken van kandidaten. Zoals ve-
len van u hebben gezien, heeft er eind augustus een advertentie gestaan in dagblad 
Trouw. Dat is gedaan met de bedoeling predikanten op het spoor te komen, die een slui-
merende behoefte hebben een overstap te maken naar een andere gemeente. Predikan-
ten immers die actief een andere gemeente zoeken, lezen zondermeer de gewone vaca-
ture-berichten van de protestantse kerk. Terwijl de beroepingscommissie ook die predi-
kanten wil bereiken die eigenlijk niet actief zoeken, maar die we misschien wel op een 
idee kunnen brengen een overstap te maken. Een overstap naar twee prettige gemeenten 
ook nog! Soms heeft iemand een duwtje nodig om wakker te maken wat er in hem / haar 
sluimert. 
 
Een andere manier om mensen wakker te maken voor een overstap naar de combinatie 
Opstandingskerk Levensbron is om predikanten actief te bellen. Daar heeft de beroe-
pingscommissie een lijst voor samengesteld. Die lijst is tot stand gekomen op twee ma-
nieren. Het mobiliteitsbureau van de Protestantse Kerk in Utrecht heeft namen aangele-
verd van predikanten die gebeld kunnen worden. Dat zijn predikanten die qua modaliteit 
passen bij deze gemeenten. Ze kunnen gebeld worden omdat ze al geruime tijd in hun 
huidige gemeente staan of omdat ze zelf aangegeven hebben een nieuwe gemeente te 
zoeken. De lijst wordt aangevuld met namen van predikanten die door u zijn aangedra-
gen. 
 
Het bellen van de predikanten op deze lijst vraagt de nodige zorgvuldigheid. Het bestaat 
er uit mensen te wijzen op de vacature en te vragen of men belangstelling zou hebben te 
reageren. Het komt dan voor dat er een uitwisseling plaats vindt over wensen en ver-
wachtingen van beide kanten. Predikanten hebben soms een beeld van Ridderkerk wat 
niet strookt met de werkelijkheid. Dat kan dan ook bijgesteld worden. 
 
Niet altijd zijn de gegevens van predikanten vindbaar of actueel. En er is geen centrale 
lijst meer van predikanten in de PKN, zoals we vroeger de jaarboeken hadden. Mailadres-
sen zijn vaak nog wel te vinden, maar telefoonnummers niet altijd. 
 
Persoonlijk contact en horen 
 
Dat alles moet er toe leiden dat er brieven van belangstellende predikanten binnenko-
men. Want een beroepings-commissie is geen hoorcommissie, zoals vroeger toen de eer-
ste actie vaak van de gemeente uitging door een beroep op een predikant uit te brengen, 
soms zelfs zonder dat de bewuste predikant dat wist. In de beroepingsberichten in de 
kranten had je dan hele lijsten met ‘beroepen te’ en ‘bedankt voor’. 
 
Tegenwoordig maakt de predikant zelf uitdrukkelijk kenbaar geïnteresseerd te zijn, even-
tueel na te zijn gebeld door iemand van de beroepingscommissie. De predikant geeft 
schriftelijk aan wat aanspreekt in de vacature-tekst en waarom zij / hij hier wil komen 
werken. 
 
De beroepingscommissie beoordeelt de reacties en gaat gesprekken aan met belangstel-
lenden die zouden kunnen passen bij de combinatie Levensbron Opstandingskerk. Dat 
moet er dan weer toe leiden dat er eventueel ‘gehoord’ gaat worden (dus soms toch 
‘horen’) en dat er meer gesprekken volgen. 
 
Als er gehoord wordt, gebeurt dat in nauw overleg met de betreffende predikant: zou u 
het goedvinden dat …? Het grappige is, dat als de predikant dat liever niet heeft, dat je 
als commissie onmiddellijk weer een onderwerp van gesprek hebt: wat maakt dat u dat 
liever niet hebt? Daar kunnen namelijk hele goede redenen achter schuil gaan. 
 
Maar een ander aspect van dat ‘horen’ is dat we tegenwoordig toegang hebben tot zowat 
alle kerkdiensten via internet. Dat maakt het al weer een stuk makkelijker. Zij het dat 
een kerkdienst via streaming gebrekkiger overkomt dan als je aanwezig bent in de dienst. 
Zo komen foutjes uitvergroot naar voren en kunnen er dingen gebeuren en gezegd wor-
den die een andere kleur krijgen doordat het een uitzending is, bijvoorbeeld omdat er 
persoonlijke informatie wordt weggemoffeld (privacy!) of omdat de predikant sommige 
dingen die spelen in de gemeente niet gezegd wil hebben op internet. Ik heb er zelf als 
predikant soms uitgesproken last van dat het uitgezonden wordt. Zo een keer bij een 
overlijden dat me erg geraakt had. Dat kwam op kerkdienst-gemist nogal verwrongen 
over, zag ik later. 
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Waarom duurt het zo lang? 
 
Vooral dat is een vraag die me bij herhaling gesteld wordt. En het antwoord is heel simpel: 
er is een groot tekort aan predikanten. Zo simpel is het. We zijn een sterk vergrijsde be-
roepsgroep, waarbij dus veel predikanten toe zijn aan hun emeritaat. We zien vergrijzing in 
de hele samenleving en in onze kerken nog sterker, omdat jongeren zich niet meer aange-
trokken voelen tot de kerk. Waarmee meteen het andere probleem is benoemd: er komen 
zeer weinig jonge predikanten bij, eenvoudig omdat er weinig jongeren theologie gaan stu-
deren. Kortom: veel uitstroom, weinig instroom, per saldo een groot tekort. Misschien heb-
ben oudere predikanten ook wel minder de neiging ‘nog een keer’ van plek te veranderen; 
zou zomaar kunnen. 
 
Je zou zeggen dat toch ook het aantal predikantsplekken krimpt. Dat is natuurlijk ook zo, 
maar kennelijk toch niet zo sterk dat het de teruggang van het aantal predikanten bij kan 
benen. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, maar ik zie wel dat in sterk gekrompen ge-
meenten vaak nog wel geld is om een predikantsplek, eventueel in een kleinere formatie, 
nog een aantal jaren overeind te houden. Misschien speelt dat ook een rol. In gemeenten 
zijn de mensen vaak eerder op dan het geld, zeg ik wel eens een beetje gekscherend, maar 
het is wel de realiteit. Er is ook al jaren geen norm meer voor de verhouding van het aantal 
gemeenteleden en de omvang van de formatie van de predikantsplek. Bij het afgeven van 
een solvabiliteitsverklaring voor de aanstelling van een predikant voor een formatie van een 
bepaalde omvang kijkt de classis naar de financiële gezondheid (ook op termijn) van de ge-
meente (= solvabiliteit). Veel minder naar het aantal leden van de gemeente. 
 
Alles bij elkaar: er is een groot tekort aan predikanten. Ik meende lange tijd dat dat vooral 
in onze ‘hoek’ van de kerk speelde en in gemeenten van orthodoxere signatuur minder, 
maar dat is niet het geval, zo leer ik uit krantenberichten dienaangaande. Daar speelt het-
zelfde met ook lange periodes van vacante gemeenten. 
 
Waarom is er van de zijde van de beroepingscommissie zo weinig openheid? 
 
Dat is wel met voorsprong de meest gestelde vraag. Sowieso hoop ik dat dit artikel ook weer 
bijdraagt aan de openheid voor zover dat mogelijk is; en ook al heb ik dit stuk geschreven, 
de beroepingscommissie staat er achter wat hier op papier staat. Ik heb de leden van de 
commissie er bij betrokken, vanzelfsprekend. 
 
Tegelijk kan er van de zijde van de beroepingscommissie geen openheid zijn over de kandi-
daten, waar ze vandaan komen, hoeveel het er zijn, wanneer de gesprekken plaatsvinden, 
enzovoorts. Dat komt vooral omdat het protestantse kerkelijke wereldje klein is. Dat leidt 
er toe dat één heel klein brokje informatie misschien nog geen tipje van de sluier oplicht 
wie het precies betreft, maar als iemand anders een ander klein brokje informatie heeft en 
dat wordt er naast gelegd, kan het zomaar raak zijn. Dat nu wil de beroepingscommissie 
proberen te voorkomen, omdat de betreffende predikanten dat vrijwel altijd onplezierig 
vinden. Want dan is het ook binnen de kortste keren bekend in de gemeente waar de predi-
kant staat (het wereldje is - zoals gezegd - klein). En als rond gaat dat dominee weg wil, 
kan dat het werk gaan belemmeren in haar / zijn huidige gemeente. En dan het zo maar 
gebeuren dat dominee het verhaal dat ze weg wil, afdoet als geruchten en zich vervolgens 
terugtrekt uit de beroepingsprocedure. 
 
Kort samengevat: het kan het proces verstoren waarin beroepingscommissie en kandidaat 
met elkaar zitten. Vandaar rare, neutrale, nietszeggende antwoorden van de leden van de 
commissie: we zijn bezig; er zijn gesprekken; we doen ons best. 
 
Tot slot. 
 
Ik hoop dat er enige helderheid komt als u dit hebt gelezen. Dat u er vertrouwen in hebt dat 
ook de beroepingscommissie zich realiseert dat iedereen graag snel een nieuwe predikant 
wil kunnen beroepen. En dat u er vertrouwen in hebt dat de commissie daar zijn uiterste 
best voor doet. Maar dat ook de beroepingscommissie geen ijzer met handen kan breken. 
 
Blijf niet met vragen zitten, maar stel ze. Ik hoor graag van u: marius.braamse@gmail.com 
06 53 9292 86 
 
Hartelijke groeten,  
 
ds. Marius Braamse 
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Kerkelijke stand 
 
Overleden op 12 september j.l.  
 
De heer Hendrik (Henk) de Koning 
in de leeftijd van 79 jaar 
 
Laatstelijk wonende  
Kloosplantsoen 683 
2985 SV Ridderkerk 
 

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  
 
OKTOBER 
 
8 oktober 1945 
De heer J.J. de Koning 
Waaldijk 117  
2988 AW  Rijsoord 
 
9 oktober 1937 
De heer W. IJsselstein 
Pruimendijk 87 
2989AG Rijsoord 
 
11 oktober 1935 
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos 
Rijksstraatweg 82  
2988 BK Rijsoord 
 
13 oktober 1940 
Mevrouw G. Lodder 
Kamerlingh Onnesstraat 35  
2984  EC  Ridderkerk 
  
14 oktober 1938 
De heer K.P.Klootwijk 
G.Flohilstraat 33, 
2988 XE Rijsoord                           
 
26 oktober 1934 
De heer CL. Bezemer 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
27 oktober 1931 
De heer D. de Jong 
Meerkoetstraat 33  
3334 SV Zwijndrecht 
 
27 oktober 1941 
Mevrouw H. Zoutewelle-Schoffmann   
Rijksstraatweg 107 
2988BB Rijsoord                              
 
 

Bedankje 
 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele 
kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes 
die ik mocht ontvangen voor mijn 81e ver-
jaardag.  
 
Heel hartelijk bedankt. 
 
Lieve groet, Nies Kroos 

Groots 
 

Wat simpele dingen 
een bloemknop, een lied 

’t geluid van de branding, 
het ruisen van ’t riet 

 
Wat kleine gebaren 

een handdruk, een groet 
’t zijn gaven waarin ik 

Gods liefde ontmoet  
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NBG Bijbelleesrooster  
 
oktober 
 
 
 

 
 

za 1 okt Lucas 17:1-10 Geloof je, of geloof je het wel? 

zo 2 okt Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 

ma 3 okt Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

di 4 okt Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

wo 5 okt Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik niet zoals 
die farizeeër ...' 

do 6 okt Lucas 18:18-30 Rijkdom 

vr 7 okt 1 Koningen 21:1-16 Pruilkoning 

za 8 okt 1 Koningen 21:17-29 Genadig God 

zo 9 okt 1 Koningen 22:1-12 ‘De koning van Israël’ 

ma 10 okt 1 Koningen 22:13-28 Ongunstige boodschap 

di 11 okt 1 Koningen 22:29-40 Toevalstreffer? 

wo 12 okt 1 Koningen 22:41-54 Twee zonen 

do 13 okt Psalm 113 Lof zij de HEER 

vr 14 okt 2 Koningen 1:1-18 Alsof Israël zelf geen God heeft! 

za 15 okt 2 Koningen 2:1-14 Een dubbel deel 

zo 16 okt 2 Koningen 2:15-25 De nieuwe profeet 

ma 17 okt 2 Koningen 3:1-19 Een goedgekozen bondgenoot 

di 18 okt 2 Koningen 3:20-27 Mensenoffer 

wo 19 okt 2 Koningen 4:1-7 Wonder achter gesloten deuren 

do 20 okt Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

vr 21 okt Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

za 22 okt Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

zo 23 okt 2 Koningen 4:8-24 Gastvrijheid beloond 

ma 24 okt 2 Koningen 4:25-37 Geen valse hoop 

di 25 okt 2 Koningen 4:38-44 Goed te eten 

wo 26 okt Lucas 19:29-40 Onvermijdelijke eer 

do 27 okt Lucas 19:41-48 Emoties 

vr 28 okt Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

za 29 okt Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

zo 30 okt 2 Koningen 5:1-19a Gehoorzaamheid loont 

ma 31 okt 2 Koningen 5:19b-27 Hebzucht loont niet 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op 

 

6 en 20 oktober 

 

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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PCOB 
 
Ridderkerk heeft een wijkbrandweerman, t.w. de heer Delano van Berkel.  
Op 7 april j.l. is hij officieel door de Gemeente Ridderkerk aangesteld, voorlopig voor 
1 jaar. De wijkbrandweerman heeft een verbindende rol in de wijk. Inwoners kunnen 
bij hem terecht met vragen over brandveiligheid. Op woensdag 26 oktober a.s. van 
14.00 tot 16.00 uur is de heer Delano van Berkel te gast bij de PCOB.  
Wilt u meer weten over brand en brandpreventie en bent u ouder dan 55 jaar, dan 
bent u van harte welkom in de Christus is Koningkerk aan de Juliana van Stolberg-
straat 44 te Slikkerveer. 
 
Namens het bestuur PCOB Ridderkerk Rita Stok (rita.stok@gmail.com) 

Seniorenmiddag 20 oktober 2022 
 
Deze middag is dhr. Peter Schipper uit Tiel onze gast en het onderwerp is: 
 
Klokken door de eeuwen heen 
 
Klokken hebben een interessant verleden. Het allereerste hulpmiddel om de tijd van 
de dag aan te geven was de zonnewijzer. 
Door de eeuwen heen groeit de behoefte aan een manier om de tijd nauwkeuriger bij 
te houden. 
 
Op deze Seniorenmiddag neemt dhr. Schipper ons mee in de geschiedenis van het 
ontstaan van de klok. 
 

Wij hopen op een boeiende, 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 contact opnemen met 
Janny Verwijs tel. 0180-423 347. 
. 

Namens de werkgroep Seniorenmiddagen Lineke Dijksman 

Lunchcafé De Fontein 
 
Gezellig samen eten in het lunchcafé De 
Fontein? Op de volgende data staat de tafel 
weer gedekt: 
 
  6 en 20 oktober 

 
 
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 kos-
ten zijn €5,-  
 
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of 
bij Ria Bode (426208). 
 
Hartelijke groet, 
Marrie en Ria 
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Terugblik op de startzondag van  
4 september 
 
Het kerkelijk seizoen 2022/2023 is op zondag 4 
september van start gegaan met als thema: 
“Aan Tafel”.  
 
Samen met de Opstandingskerk van Rijsoord 
zijn we dit nieuwe jaar begonnen. 
 
Heel bijzonder was dat wij deze zondag het 
Avondmaal mochten vieren. Uitgenodigd door 
de diakenen vormden wij met elkaar één grote 
kring door de hele kerk en kregen wij brood en 
wijn/druivensap aangereikt.  
Een ontroerend moment. 
 
Aan het einde van de dienst kreeg u een polle-
pel met boekenlegger, gesponsord door Xebius 
Media Groep B.V., mee.  
De pollepel staat in dit geval symbool voor 
“Koken”. Weet u dat er ook een Kookbijbel 
bestaat? Han Wilmink heeft in zijn boek Bij-
bels Culinair gekeken naar de maaltijden in de 
Bijbel en in zijn recepten zoveel mogelijk ge-
bruik gemaakt van ingrediënten die in die tijd 
gebuikt werden. Ook vermeldt hij in dit boek 
achtergronden bij verhalen.  
Dit boek ligt inmiddels in de leeshoek. U kunt 
het inzien en, als u dit wilt, ook recepten 
overnemen. 
 
Om nu het thema “Aan Tafel” in de praktijk te 
brengen geven wij u en onszelf een opdracht. 
Nodig eens zomaar iemand uit om mee te 
eten. Aan tafel krijg je dikwijls de beste ge-
sprekken en hierdoor kunnen wij elkaar wat 
beter leren kennen. Doet u mee? 
 
Taakgroep Vorming en Toerusting  
Ineke v.d. Merwe, Lineke Rijsdijk en Rita Stok 

In het ouderlingenblad van sep-
tember staat het onderstaande 
gedicht en dit sluit heel goed 
aan bij het thema. 
 
 
Bij God te gast zijn 
 
Bij God te gast zijn  
komen en gaan  
wanneer ik maar wil  
zonder kloppen  
binnen mogen komen 
 
Bij God te gast zijn  
kind aan huis  
je lekker voelen  
en zijn wie je bent  
zonder masker 
 
Bij God te gast zijn  
alles kunnen zeggen  
alles mogen verzwijgen  
niets moeten, niets laten 
 
Bij God te gast zijn  
alles onder één dak  
als aan één tafel  
blij en ontspannen  
door en door vertrouwd 
 
Bij God te gast zijn  
helemaal aanvaard  
helemaal mens  
helemaal ik  
helemaal thuis 
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Cyclus over levenseinde,  
stervensbegeleiding, 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 
In deze bijeenkomst staan Annemieke van 
Oost, onze voormalige ouderenpastor, en 
Jan Huisman, huisarts, stil bij het levens-
einde. 
Annemieke zal zich met name richten op 
het pastoraat rond levenseinde, ook als 
mensen daar zelf voor kiezen. 
Jan zal e.e.a. vertellen over Advanced Ca-
re Planning: met je naasten en de zorgver-
leners bespreken, wat je wensen zijn rond 
je eigen levenseinde. 
 
Er is ruim gelegenheid om vragen te stel-
len.  
Aanvang 15.30 uur. 
 
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 in-
teractieve bijeenkomst over Rouwverwer-
king.  
 
Noteert u alvast de data in uw agenda?  
 
Gemeenteopbouw en Toerusting 
Taakgroep Vorming en Toerusting 

Een Storm… 
 

Heb je het wel eens beluisterd  
dat een hart werd verscheurd  

daar, waar zoveel onbeschrijfelijks  
en verdrietigs was gebeurd?  

 
Werd het je misschien ook duidelijk  

hoe beperkt je eigenlijk was, 
toen de wond die zoveel pijn bracht  

door jouw woorden niet genas? 
 

Heb je wel eens ervaren,  
dat je zinnen hebt gezegd  

met de allermooiste woorden  
daarin hartelijk neergelegd, 

 
dat je troostrijke gedachten  

welgemeend naar voren bracht  
en de ander toch vergeefs  

nog op het wonder heeft gewacht? 
 

Heb je toen ook begrepen, 
dat je beter stil kunt zijn  

en gewoon probeert te voelen  
hoeveel angst er is en pijn? 

 
Als je dan de storm hoort gieren  

over 'n woeste levenszee,  
sla je arm maar om die ander,  

zeg maar niets  
en huil slechts mee. 

 
Frits Deubel  
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Ontmoetingsavond 30+ 

 
We zijn weer open! 

 
U/jij bent van harte welkom 

voor een praatje, glaasje, spel-

letje, kortom voor de gezellig-

heid, in de Fontein op de 30+ 

ontmoetingsavond. 

 
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 14 oktober 

Achter de bar staan Arie en Ma-

rian 

Zondagavondzang in de Bethelkerk  

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 371ste zondagavondzang die 
wordt gehouden op zondag 16 oktober om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotter-
damseweg 73 te Zwijndrecht.  

In deze zondagavondzang geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De 
organist van deze avond is André de Jager. Een zondagavondzang waarin we vooral 
bekende liederen zullen zingen. We openen deze zondagavondzang met het lied 
‘Dank, dank nu allen God gevolgd door het lied 'O God van hemel, zee en aard’. Ook 
zingen we ‘O, eeuw’ge Vader’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Jubel, aarde, prijs 
uw Koning‘ en ‘Groot is de Naam van God’. We sluiten de avond af met het lied ’Wat 
de toekomst brengen moge’.  

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 

Vreemd, dat boom en tak zoo stil staan 
In het gouden licht vandaag, 
Dat de bladertjes zoo stil gaan, 
't Een na 't ander, naar omlaag. 
 
Dat het zonlicht zoo voorzichtig  
Door de ijlheid straalt van 't lof, 
En het groene blad doorzichtig 
En veel eed'ler maakt van stof, 
 
Dat het windje in de twijgen 
Zoo behoedzaam gaat te werk 
En aleen wat blaadjes zijgen 
Doet op 't pad en 't bloemenperk, 
 
Zonder 't wazig diep te raken 
Waar de groene schemer blauwt, 
Of den goudglans schuw te maken 
In het ijlbebladerd hout, 
 
Of te roeren aan den vijver, 
Waar zeer statiglijk en traag 
Twee voorname zwanen drijven 
Met hun spiegelbeeld omlaag, 
 
En wat late najaarsrozen, 
Als bewasemend amethyst, 
Al den weemoed van hun broze 
Schoonheid heffen in den mist. 
 
 
Jacqueline E. van der Waals 
uit: Laatste verzen 1923 
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Ik zal er zijn 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 

In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 

  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 

U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 

Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 

Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

Tekst: Hans Maat 
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest 

© 2013 Stichting Sela Music 
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Het muzikale verhaal van Noach 
 
Op zondagmiddag 9 oktober vindt er in de Bethelkerk te Zwijnd-
recht een muziekuitvoering plaats over het Bijbelverhaal Noach.  
 
Dit geheel nieuwe muziekstuk wordt uitgevoerd door het project-
koor ‘Con Adore’ o.l.v. de bekende dirigent Peter Burger uit Wad-
dinxveen. Verder werken mee, Mirjam Feijer, sopraan, Diana 
Abspoel, hobo, Elsemarieke den Hartogh, dwarsfluit, Jan Lense-
link, vleugel en André van Vliet, orgel. 
 
De muziek werd geschreven door André van Vliet en de teksten zijn van Henriëtte 
Maaijen. Zij heeft al vele muziekwerken voorzien van prachtige Nederlandstalige tek-
sten. 
 
Het muziekstuk dat ongeveer een uur duurt handelt dus over het leven en het werk 
van Noach. Over het bouwen van de ark en over zijn vertrouwen op God. Maar ook 
over de vertaling van deze geschiedenis naar onze tijd en de betekenis hiervan voor 
het leven van nu voor een ieder persoonlijk. 
 
We zijn blij dat de organisatie van deze zangmiddag ondersteund wordt door de vol-
gende Zwijndrechtse kerken: de Bethelkerk, de Hoeksteen, de Develhof en de Lindtse 
kerk. Verder zijn we ook dank verschuldigd aan een aantal bedrijven en personen, 
voor hun financiële bijdragen. 
 
Hierdoor kunnen wij u op zondagmiddag 9 oktober gratis toegang aanbieden en hopen 
dat we velen in de Bethelkerk mogen verwelkomen.  
e aanvang is om 16.00 uur Aan de uitgang houden we een collecte ter bestrijding van 
de onkosten. 
 
Het adres van de Bethelkerk is Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Rondom de kerk kan men gratis parkeren. 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leen Koster, telefoon 06-28571581 
of email leenkoster53@gmail.com  

 

 

 

 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

16 

(Concert) Agenda 
 
6 oktober:  Inloopochtend in de Fontein vanaf 10.00 uur 
   Aansluitend Lunchcafé  
 
9 oktober:  Zingen maakt blij in de Breepleinkerk, aanvang 17.00 uur 
    
9 oktober:  Het muzikale verhaal van Noach 
   In de Bethelkerk te Zwijndrecht, aanvang 16.00 uur 
 
14 oktober: Ontmoetingsavond 30+ in de Fontein, vanaf 20.00 uur 
 
16 oktober: Samenzang in de Bethelkerk Zwijndrecht, aanvang 19.30 uur 
 
20 oktober: Inloopochtend in de Fontein vanaf 10.00 uur 
   Aansluitend Lunchcafé  
 
20 oktober:  Seniorenmiddag in de Levensbron, aanvang 14.00 uur 
   ‘Klokken door de eeuwen heen’ - door Dhr. P. Schipper  
 
23 oktober: Zingen maakt blij in de Breepleinkerk, aanvang 17.00 uur 
 
26 oktober:  PCOB (voor 55+), Christus is Koningkerk, aanvang 14.00 uur 
   m.m.v. Wijkbrandweerman Delano van Berkel 
 
30 oktober: Lezing over Levenseinde 
   15.30 uur in de Levensbron 
   Met Jan Huisman en Annemieke van Oost 
 
13 november: Bijeenkomst over Afscheid en uitvaart 
   15.30 uur in de Opstandingskerk 
   m.m.v. Martine Versteeg van Intermentia Uitvaartverzorging 
 
 
 
 
 

 

 


