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Stencilen: 1 februari 

Jan Monteban  

en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Donderdag 4 februari 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor februari met vermel-

ding van afzender: 

Uiterlijk woensdag 27 januari bij: 

Janis of Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 52 

2989 AJ Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl 

 

Het is beter een kaars aan te steken dan de 

duisternis te vervloeken 

-oud chinees gezegde- 

We bedanken alle inzenders, makers, kopieerders, bundelaars en bezor-

gers van Rijsoord aan ‘t Woord voor hun inzet het afgelopen jaar en 

wensen alle lezers een goed, gezond en gelukkig 2010 toe! 

Nemens de redactie, Janis en Pia van der Linden 
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Erediensten in Januari 

 
Vrijdag 1 januari   Nieuwjaarsdag, dienst in de Hervormde Kerk 

10.00 uur : Ds. C. Hendriksen 

 

Zondag 3 januari 

Vanaf 09.00 uur is er gelegenheid elkaar gelukkig Nieuwjaar te wensen,  

onder het genot van een kopje koffie of thee. 

09.30 uur : Ds. L. van Dalsfsen uit Vlaardingen 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 

Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorschot 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 10 januari 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Pia van der Linden 

Kinderoppas : Elisa van Bruggen en Marian de Vree 

Chauffeurs : A.C. Haeck en Cl. Bezemer 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 17 januari   Heilig Avondmaal, tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes 

Kindernevendienst : Lineke Baars 

Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

 

Zondag 24 januari 

09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink– van den Dool uit Ridderkerk 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.J. op den Brouw 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Oecumenisch werk 

    2e Kerk 
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Zondag 24 januari   Intrededienst Ds. G.H. Offringa   

14.30 uur : Ds. C. Versteeg en Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van der Starre 

 

 

Zondag 31 januari   Jeugd/Gezinsdienst 

09.30 uur : Rob Favier 

Kindernevendienst : geen i.v.m. jeugddienst 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeurs : G.T. van der Waal en N.H. Baars 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e JOP 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 7 februari   

Vanaf 09.10    Opwekkingsliederen zingen 

09.30 uur : Ds. C. Flim uit Hellevoetsluis 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Elselien van Gameren 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Werelddiaconaat  

    2e Onderhoud gebouwen 

O p  z o n d ag  3 j an u ari  s t aan  v o o r  

u  d e k o ffi e en  t h ee k l aar  

o m  09. 00 u u r,  o m  z o   

v o o r d e d i en s t  el k aar een   

Gel u k k i g  Ni eu wj aar 

t e k u n n en  wen s en .  

24 januari 2010 – 14.30 uur  

Bevestigings -en intrededienst 

Ds. Herman Offringa 

We rekenen op uw komst!!!! 
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      Uit de gemeente 

 

Huwelijksjubileum 
 

Een hartelijke felicitatie voor de familie Wilschut, Strevelszicht 18. 

Zij waren op 17 december 50 jaar getrouwd. Dankbaar en blij zijn zij 

voor deze jaren samen met hun kinderen en kleinkinderen. 

 

Zieken 
Mevrouw Tameeris-Euwijk van Mauritsweg 50 is vanuit het Jacobus Ziekenhuis  

verhuisd naar Antonius IJsselmonde, Groene Tuin 1, 3078 KA Rotterdam. 

 

Overlijdensberichten 
Op vrijdag 18 december is overleden Nelleke Bestebreurtje in de leeftijd van 55 

jaar.  Zij woonde in “de Wilgenborgh”, Schoolstraat 106 in Papendrecht. 

 

Eveneens op vrijdag 18 december is overleden Anthonia Lena de Jong, in de leeftijd 

van 81 jaar. Zij woonde aan de Mauritshoek 42. 

  

 

Wij wensen alle zieken, ook zij die thuis verblijven, Gods zegen toe. 

 

Hartelijke groeten, 

Marrie de Koning, tel. 0180-490146 

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 december 2009 
 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een  

gedeelte uit het bijbelboek Lucas, waarna zij in een gebed om 

een zegen voor deze vergadering vraagt.  

Hierna wordt iedereen welkom geheten. 

 

• Na een kleine aanpassing worden de notulen goedgekeurd. 

• De ingekomen poststukken worden onder de diverse commissies verdeeld en 

enkele brieven krijgen de aandacht.  

• Mevr. M. de Koning en de heer A. Bode zijn met hun partners als vertegen-

woordigers van onze kerk naar het afscheid van burgemeester Hermans ge-

weest. 

• In een brief wordt de kerkenraad meegedeeld dat de Gereformeerde Vrouwen-

vereniging besloten heeft zichzelf op te heffen. Dit wordt betreurd, maar er is 

wél begrip voor. 

• Vanuit de wijkteams worden enkele vragen gesteld en wat opmerkingen ge-

maakt. Ernstig zieken in de gemeente worden genoemd en er kan gelukkig ook 

melding gemaakt worden van het 50-jarig huwelijksfeest van de heer en me-

vrouw A. Wilschut van Strevelszicht.  
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• Vanuit een wijkteam werd gevraagd naar het houden van een bijbelstudiegroep 

of iets dergelijks. Wellicht dat zoiets weer gestart kan worden met onze nieuwe 

predikant. 

• De voorbereidingen voor de komst van ds. H. Offringa zijn in volle gang: uitno-

digingen voor de intrededienst worden gemaakt, de pastorie (en zelfs de oprit 

ernaar toe) is onder handen genomen en ook de werkkamer in de Fontein wordt 

gerenoveerd. Tijdens de intrededienst op 24 januari a.s. wordt slechts één col-

lecte gehouden, die voor de kerk bestemd zal zijn. We hopen met elkaar op een 

bijzondere dienst. 

• Vanuit het Kerkelijk Overleg Rijsoord wordt gemeld dat de voorbereidingen voor 

de kerstnachtdienst zijn afgerond. Er komt een gospelkoor uit Zwijndrecht zin-

gen genaamd A Dieu. De collecte tijdens de dienst zal zijn voor het Innercity 

Project in Rotterdam. 

• Zondag 7 februari a.s. zullen onze tieners de Hervormde tienerviering bijwo-

nen. Op een ander tijdstip is dat andersom. 

• In november had het KOR een excursie georganiseerd naar de Oudkatholieke 

Kerk in Dordrecht, waar de aanwezigen zeer gastvrij werden ontvangen.  

• GOT betreurt het dat in de Combinatie geen melding werd gemaakt van de in-

loopochtend van 17 december jl. hoewel dat wél was afgesproken. Er waren 14 

mensen op af gekomen.  

• Er zijn kleine wijzigingen in het visiestuk doorgevoerd en de definitieve versie is 

nu gereed. 

• Vanuit de liturgiecommissie is niets bijzonders te melden. 

• De vacature voor jeugdouderling bestaat helaas nog steeds. De jeugdraad meldt 

dat het financiële verslag (waarom gevraagd is) er binnenkort zal zijn. 

• Het College van Kerkrentmeesters probeert het illegaal kopiëren in de Fontein 

aan banden te leggen, zodat de kerk geen kosten hoeft te maken voor zaken die 

niets met de kerk te maken hebben. 

• De begroting van de diaconie voor 2010 wordt goedgekeurd. 

• Er wordt verslag gedaan van de classisvergadering van 19 november jl. Enkele 

punten hieruit: 

• Het bestuur van de Stichting Vrienden van Parijs (ParijsPlus) bestaat voortaan 

uit 4 personen (2 uit Parijs en dhr. H. Witter uit Ridderkerk alsmede dhr. J.A. 

Bakker uit Zwijndrecht); op 29 en 30 januari 2010 zal er in de Levensbron weer 

een Inspiratiebeurs worden gehouden. 

• Er wordt nog een moment stil gestaan bij het evacuatieplan van de kerk. 

• Op zondag 3 januari a.s. kunnen gemeenteleden voor de ochtenddienst vanaf 

9.00 uur elkaar Nieuwjaar wensen onder het genot van een kopje koffie of 

thee. 

 

  Aan het eind van deze vergadering spreekt  

  mevr. M. de Koning een dankgebed uit, waarna  

  onze voorzitter de bijeenkomst officieel sluit. 
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Van de kerkenraad 

 

Hebben zij uw zegen??? 
 

Dit is de titel van een boekje van de PKN over het onderwerp 

“Zegenen van andere levensverbintenissen”. Omdat in de 

kerkorde van de PKN het aan de kerkenraden zelf wordt over-

gelaten om de beslissing te nemen of er in de gemeente ande-

re levensverbintenissen kunnen worden gezegend dan het 

“gebruikelijke” huwelijk tussen man en vrouw. Uiteraard ge-

beurt dit in samenspraak met u allen. 

 

Het lijkt goed als we als gemeente hierover met elkaar nadenken en hier, indien mo-

gelijk, een beslissing over nemen. Uiteraard is het dan van belang om dit heel zorgvul-

dig te doen en ons echt in dit onderwerp te verdiepen. Daarom hebben we de hulp in-

geroepen van Nico Evers, onze gemeenteadviseur van de PKN. Over de bijzondere ker-

kenraadsvergadering die we hebben gehouden op 28 oktober jl. heeft u al kunnen le-

zen in het december nummer van Rijsoord aan ’t Woord. 

 

Eeuwenlang trad vrijwel iedere volwassene in het huwelijk. De huwelijk-

se levensstaat was zo overheersend, dat andere leefvormen daaraan 

werden afgemeten. Men was gehuwd, gehuwd geweest of ongehuwd. 

Een verstokte vrijgezel werd beschouwd als een zonderling, een oude 

vrijster als iemand die de boot had gemist. De monopoliepositie van het 

huwelijk hing samen met de overtuiging dat seksualiteitsbeleving en het krijgen van 

kinderen voorgehouden waren aan gehuwden. Nog geen veertig jaar geleden werd on-

gehuwd samenwonen in brede lagen van de bevolking streng afgekeurd. Godfried 

Bomans sprak met humor over mensen die “het huwelijk bedrieglijk nabootsen”. De 

volksmond was harder in haar oordeel en had het over “hokken”. 

 

In een aantal jaren heeft zich een stille revolutie voltrokken. Naast het klassieke, 

door staat en kerk erkende huwelijk van één man met één vrouw hebben andere leef-

vormen hun intrede gedaan en zijn maatschappelijk geaccepteerd. Sommige leefvor-

men hebben van overheidswege een zekere erkenning gevonden. Zo kregen duurzaam 

samenwonenden bepaalde rechten als erfrecht, alimentatie en pensioenrechten. In 

1998 werd, voor homo- en heteroseksuelen, de mogelijkheid geopend een relatie offi-

cieel te laten registreren. Drie jaar later heeft het parlement een wetswijziging aan-

vaard, waardoor sinds 1 april 2001 twee partners van hetzelfde geslacht ook met el-

kaar in het huwelijk kunnen treden. 

 

Van oudsher kunnen leden van de kerk hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen. Bete-

kent dit nu ook dat twee vrouwen of twee mannen die wettig met elkaar in de echt 

verbonden zijn voor een huwelijkszegen in aanmerking komen? Bestaat die mogelijk-

heid eveneens voor paren die hun partnerschap hebben laten registreren? Worden mis-

schien nog andere relatievormen gezegend? En wat zijn de argumenten om dat wel of 

juist niet te doen? Hier gaan we de komende tijd over nadenken… 

 

Ellie Lagendijk 
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Van het college van Kerkrentmeesters 

 

Renovatie in en om de pastorie en nog meer 
 

Bij de voorbereidingen en het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze gemeente 

behoort ook het opknappen van de pastorie en de werkkamer in de Fontein. 

 

De pastorie is voorzien van een likje verf en een nieuwe wandbekleding in alle ka-

mers. Ook alle sloten zijn vernieuwd en aangepast aan de eisen van de tijd. 

Een schoonmaakploeg zette daarna de puntjes op de i en dat is dat. 

 

De buitenkant moest strenger worden aangepakt. Het achterterras leek het meest op 

een lapjesdeken en is dan ook opnieuw bestraat met het bestaande materiaal.  

De oprit, die totaal verzakt was, is in zijn geheel verwijderd. Voor de garagedeuren is 

een waterafvoer gelegd en aangesloten op de riolering.  

“Zó gedaan”, werd gedacht, alleen die afvoer zat totaal verstopt met zand en slib… 

dan maar repareren. In overleg met de buren (op nr. 23) is de oprit geheel vernieuwd 

en het resultaat mag er dan ook zijn. De voortuin, die heel weinig zon krijgt, is onder-

houdsarm ingericht. U ziet het wel als u langskomt. 

Het geheel lijkt nog wat steriel maar met de nieuwe bewoner en wat potten en plant-

jes komt het vast allemaal goed! 

 

Ds. Offringa heeft te kennen gegeven de werkkamer in de Fontein te gaan gebruiken. 

Ook daar is dus één en ander opgeknapt en van een nieuwe vloerbedekking voorzien. 

 

Gelukkig is er een pot waaruit al deze activiteiten betaald kunnen worden. Ook heb-

ben we de pastorie zes maanden kunnen verhuren, wat weer een bijdrage opleverde. 

 

Al met al een drukke tijd voor de kerkrentmeesters, de koster en enkele vrijwilligers. 

 

Intussen gaat ook het gewone werk door. Na een storing in de 

stoppenkast, ontdekt door onze “onvolprezen” koster werd er 

een deskundige bij gehaald.  

U begrijpt het al: “geen aardlekschakelaars en een totaal ver-

ouderde en versleten kast,” was het oordeel van de deskundi-

ge. Er zat niets anders op dan deze te vernieuwen (mede ge-

zien de brandveiligheid) en dat is inmiddels gebeurd.  

Kosten: ongeveer € 3000,00.  

Even slikken maar de elektra is weer compleet veilig. 

 

Het college wil nogmaals onder de aandacht brengen dat met ingang van het nieuwe 

jaar er GEEN Postbankrekening meer is. De kosten voor het aanhouden van deze giro-

rekening zijn aanzienlijk en er wordt weinig of geen gebruik van gemaakt.  

Het Rabobank-nummer blijft 35.54.03.250.  

 

Een hartelijke groet van de waarnemend voorzitter en waarnemend penningmeester, 

 

Arie Bode 
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Mededeling 

 
Op 16 januari hopen 

wij de dag te  

herdenken dat wij  

40 jaar getrouwd zijn. 

 

Henk en Stijnie van der Starre 

Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties enzo-

voorts, kunt u terecht bij:  

 

Mevrouw R. van Gameren-Huizer 

Oranjestraat 2a 

2991 CL Barendrecht 

Telefoon 0180 - 421 436 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden 

of verhuizing graag een bericht in ver-

band met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in januari 
  

2 januari 1924  

Mevrouw P. Zellman-van ’t Zelfde  

G. Alwijsnzstraat 4 

2988 XD Rijsoord 

 

4 januari 1930  

De heer K. Klootwijk 

Rijksstraatweg 179  

2988 BD Rijsoord 

 

1 januari 1921   

De heer A.R. v. Nes 

Vlasstraat 22  

2988 XR Rijsoord 

 

 

 

 

 

V an harte  gefeliciteerd  

en  een   

fijne dag toegew enst! 

Bedankt allemaal, 
 

Iedereen hartelijk 

bedankt voor het 

geweldige medele-

ven dat ik mocht 

ontvangen, voor 

en na mijn  

heupoperatie. 

Het doet je goed, al die kaarten, tele-

foontjes en bezoekjes. 

Het revalideren gaat voorspoedig. 

We zijn daarom heel dankbaar en blij 

dat alles zo goed gaat. 

We wensen iedereen fijne dagen toe 

en een gezond 2010. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Wim en Nelly de Waard 

Kerkelijke stand 

 
Overleden op 18 december 2009 

Zuster Nelleke Bestebreurtje 

In leven wonend: Huize Wilgenborgh, 

Schoolstraat 106b 

3351 RX Papendrecht 

Nelleke werd 55 jaar 

 

Overleden op 18 december 2009 

Zuster Anthonia Lena de Jong 

In leven wonend: Mauritshoek 42 

2988 EB Rijsoord 

in de leeftijd van 81 jaar 
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NBG Bijbelleesrooster januari 
 

Vrijdag 1  Jesaja 11:11-16   Vrij op de dag van de Heer  

Zaterdag 2  Jesaja 12:1-6   Psalm 105 van Jesaja  

Zondag 3  Jesaja 13:1-18   Geen zinloos geweld  

Maandag 4  Jesaja 13:19-14:2  De toorn voor Babel  

Dinsdag 5  Jesaja 14:3-11   Spotlied  

Woensdag 6 Jesaja 14:12-23   Een ster valt van zijn voetstuk  

Donderdag 7  Lucas 3:1-14   Een roepende in de woestijn  

Vrijdag 8  Lucas 3:15-22   Aankondiging van de vuurdoop  

Zaterdag 9  Psalm 100    Oproep  

Zondag 10  Titus 3:1-7    Geliefden hebben lief  

Maandag 11  Titus 3:8-15   Hoofd- en bijzaken onderscheiden  

Dinsdag 12  Jesaja 62:1-5   Liefdeslied van de Heer  

Woensdag 13  Jesaja 62:6-12   Actieve rust en vrede  

Donderdag 14  Jesaja 63:1-6   Rood licht  

Vrijdag 15  Jesaja 63:7-14   Werk van de Geest  

Zaterdag 16  Jesaja 63:15-64:2  Waar is onze Vader?  

Zondag 17  Jesaja 64:3-11   Roepende kinderen  

Maandag 18 1 Korintiërs 12:1-11  Eén van Geest  

Dinsdag 19  1 Korintiërs 12:12-30  Lichaamstaal  

Woensdag 20  Spreuken 25:1-15  Spreken is zilver, Spreuken is goud  

Donderdag 21 Spreuken 25:16-28  Over maat houden en maten houden  

Vrijdag 22  Spreuken 26:1-16  Doe niet zo, dwaas  

Zaterdag 23  Spreuken 26:17-28  Vergelijkenderwijs  

Zondag 24  Spreuken 27:1-10  Een vriend die mij mijn feilen toont  

Maandag 25 Spreuken 27:11-27  Omgangswijsheid  

Dinsdag 26  Spreuken 28:1-15  Tegen-stellingen  

Woensdag 27  Spreuken 28:16-28 Van rijkdom word je niet wijzer  

Donderdag 28  Spreuken 29:1-12 Wijsheid duurt het langst  

Vrijdag 29  Spreuken 29:13-27  Opvoedkunde  

Zaterdag 30  Jeremia 1:1-10   Jong en (niet) enthousiast  

Zondag 31  Jeremia 1:11-19  Visioenen 

PCOB 

 
Op woensdag 27 januari houdt de Protestants Christelijke Ouderen 

Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeenkomst.  

De heer J. Trapman uit Hardinxveld-Giessendam neemt ons met een diaserie mee 

naar Israël, van de Golan hoogvlakte via de Jordaan en de Negev naar de Rode Zee. 

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom en wordt getrakteerd op gratis koffie met 

koek. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden  

in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein te Slikkerveer. 
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Gereformeerde Vrouwenvereniging “Tot arbeid geroepen” 
 

Op woensdag 2 december kwamen wij ‘s middags om half zes naar de Fontein voor de 

jaarvergadering, deze keer met een broodmaaltijd. Het zag er gezellig uit; de tafel 

was mooi opgemaakt met onder andere bloemen en kaarsen. En het eten was heerlijk! 

Het avondprogramma werd door het bestuur verzorgd met zoals altijd een deel in-

spanning en wat ontspanning. 

 

Toch was het anders dan voorgaande jaren… Het was de laatste 

avond van de vereniging. Wij kijken terug op een fijne tijd.  

De avonden waren leerzaam. We waren bezig met God’s Woord 

en daarnaast ontspanning op z’n tijd.  

 

Met veel plezier denken wij nog aan de gezellige middagen ‘s zomers 

bij Cock en Piet van Oorschot; bij mooi weer waren we in de tuin aan 

de Waal maar als het regende dan werden we gastvrij ontvangen in de 

kamer. 

 

Nu wij opgehouden zijn we uitgenodigd om ons aan te sluiten bij de andere verenigin-

gen. 

 

Wij willen de leden bedanken voor hun trouwe opkomst naar de vergaderingen. 

 

Het bestuur 

U bent van harte welkom 

op de inloopochtenden op  

   7 en 21 januari 

Waar?     In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie 

zorgen wij, voor 

de gezelligheid 

zorgen we met 

elkaar! 

 

   Tot ziens!  

Passage C.M.V. 
 

Allereerst willen we als Passage-bestuur u 

allen een goed en gezond 2010 toewen-

sen. 

Op dinsdag 5 januari is er een nieuwjaars-

receptie in de Fontein voor leden en ieder 

die wil kennismaken met de Passage. 

Vanaf 10 uur bent u van harte welkom. 

  

Dan is op 19 januari de eerste ledenavond 

van 2010, zoals gewend in de Bron, aan-

vang kwart voor 8. 

We hebben dan als 

onderwerp: 

`Spelen met taal´. 

 

Komt u meespelen?  

 

   Tot ziens,   

 

     het bestuur 
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Collecte Heilig Avondmaal 17 januari 2010 
 

Kerk in Actie en FairClimate 

 

Bescherm de Schepping 

 

Met name ontwikkelingslanden worden getroffen door het onverantwoordelijke ener-

giegebruik van het Westen. Wereldwijd bundelen mensen uit diverse geloofsgemeen-

schappen de krachten. Zij zijn verbonden in hun gevoel voor rechtvaardigheid en hun 

bezorgdheid om Gods schepping. 

 

FairClimate 

 

FairClimate is het klimaatprogramma van ICCO en Kerk in Actie. 

FairClimate werkt in elf ontwikkelingslanden, maar vraagt ook in 

Nederland aandacht voor klimaatverandering. FairClimate doet dat 

samen met andere organisaties in binnen- en buitenland.  

 

Daar: preventie en aanpassing 

Uitgangspunt van FairClimate is dat klimaatverandering moet worden tegengegaan, 

zonder dat de duurzame ontwikkeling van arme landen beperkt wordt. FairClimate 

investeert daarom in de ontwikkeling van schone, betaalbare energiebronnen in die 

landen. Denk aan zonnepanelen, energiebesparende ovens en biogasinstallaties. Dank-

zij deze energiebronnen daalt de wereldwijde uitstoot van CO2 zonder dat mensen in 

arme landen de energie moeten missen waarmee zij zich economisch kunnen ontwik-

kelen. FairClimate helpt deze mensen ook zich te weren tegen steeds extremere 

weersomstandigheden. Bijvoorbeeld door hen te trainen in duurzame land-, bos- en 

tuinbouwmethodes. Of in het verbouwen van nieuwe producten.  

 

Hier: lobby en tips 

FairClimate spoort rijke landen, zoals Nederland, aan tot minder uitstoot van kooldi-

oxide (CO2). De overmatige uitstoot van CO2 is de belangrijkste oorzaak van klimaat-

verandering. Ook geeft FairClimate Nederlandse burgers, bedrijven en overheden tips 

om hun bijdrage aan klimaatverandering te beperken of zelfs te compenseren. Deze 

tips zijn samengevat in 'de 3 V's van FairClimate'. Het gaat om het omlaag brengen van 

energieverbruik (verminderen), het overstappen op ‘groene' en goedkopere energie 

(veranderen), en het compenseren van de eigen uitstoot van het broeikasgas CO2 

(vergoeden). 

 

Meer over de acties van FairClimate kunt u vinden op www.fairclimate.nl 

Wij willen deze collecte warm bij u aanbevelen. 

 

Uw College van Diakenen 

“Laten we zuinig zijn op moeder aarde,  

we hebben er tenslotte maar één van!”    
- Mans de Jong - 
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College van Diakenen 

Gereformeerde Kerk Rijsoord 

Postbus 2033 

2980 CA Ridderkerk 

 

         Aan de Gemeente van de  

         Gereformeerde Kerk Rijsoord 

 

Begroting 2010 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2010. 

 

Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het pre-

senteren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen 

een weergave van de totaalbedragen. 

 

Daar de gelden bijeen gebracht zijn door de giften en collecten, door u dus, gaan 

wij als college van Diakenen zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gelden. 

Toch zullen wij daar waar nodig, zeker bij rampen en andere noodsituaties ver of 

dichtbij, zoveel als maar mogelijk is ondersteuning geven. 

 

Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschik-

baar zijn voor de gemeente. Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen op 

het kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord. 

Graag even een telefoontje naar 0180 422595 als u de begroting wilt inzien. 

De begroting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 11 t/m 15 

januari. 

 

Wij hopen als C.v.D. op wijsheid en inzicht bij het beheren van onze middelen maar 

ook bij het delen van deze middelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Kees Alblas 

Penningmeester C.v.D. 

Lezing Andries Knevel op 3 februari aanstaande 
  

Het duurt nog even maar nu al willen wij u erop wijzen dat wij er in geslaagd zijn 

Andries Knevel naar Ridderkerk te halen voor een lezing die zal gaan over zijn per-

soonlijke geloofsontwikkeling.  

De lezing vindt plaat op  woensdag  3 februari a.s., de aanvang is 20.00 uur, locatie 

gereformeerde kerk Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV  Ridderkerk.  

Voor meer informatie raden wij u aan de regionale weekbladen in de gaten te hou-

den. Reserveert u nu vast de datum in uw agenda! 

  

Namens de zondagmiddaggroep van De Levensbron, 

Bea de Geus 
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    begroting  begroting rekening 
   2010 2009 2008 

 baten       

80 baten onroerende zaken  €     -   €     -   €     -  

81 rentebaten en dividenden € 275 € 275 € 303 

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €     -   €     -   €     -  

83 bijdragen levend geld € 4.450 € 3.700 € 5.611 

84 door te zenden collecten € 1.300 € 2.150 € 1.230 

 totaal baten € 6.025 € 6.125 € 7.144 

         

 lasten       

41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €     -   €     -   €     -  

42 afschrijvingen  €     -   €     -   €     -  

43 pastoraat  €     -   €     -   €     -  

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc. € 1.250 € 1.150 € 1.377 

45 verplichtingen/bijdragen andere organen € 725 € 725 € 645 

46 salarissen  €     -   €     -   €     -  

47 kosten beheer en administratie € 325 € 350 € 282 

48 rentelasten/bankkosten  €     -   €     -   €     -  

50 diaconaal werk plaatselijk  €     -   €     -   €     -  

51 diaconaal werk regionaal/provinciaal/landelijk € 2.500 € 3.050 € 4.379 

52 diaconaal werk wereldwijd € 1.000 € 1.000 € 1.020 

 totaal lasten € 5.800 € 6.275 € 7.703 

         

 Saldo baten - lasten € 225 € 150 € 559 

         

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €     -   €     -   €     -  

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €     -   €     -   €     -  

56 streekgemeenten  €     -   €     -   €     -  

57 aandeel in lasten federatie  €     -   €     -   €     -  

58 overige lasten en baten  €     -   €     -   €     -  

 totaal  €     -   €     -   €     -  

         

         

 Resultaat € 225 € 150 € 559 

     

 Bestemming van het resultaat boekjaar 2010   

   toevoeging aan onttrekking aan  

 Algemene reserve € 225  €     -   

 Reserve koersverschillen  €     -   €     -   

 Herwaarderingsreserve  €     -   €     -   

 Overige reserve  €     -   €     -   

 Totaal € 225  €     -   

       

 Per saldo een toevoeging/onttrekking van € 225   
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Ontvangen giften door het College van Diakenen 

 
Via Mw. Barnard   Dagboekje/kalender  €   10,00 

Via Mw. Holdermans  Dagboekje/kalender  €   10,00 

Via Mw. Holdermans  Dagboekje/kalender  €   10,00 

Via Mw. Euser           Dagboekje/kalender  €   10,00 

Via Mw. Euser   Dagboekje/kalender  €   10,00 

Via Mw. Euser    Dagboekje/kalender  €   10,00 

Via Mw. Euser    Dagboekje/kalender  €     5,00 

Via Mw. Verveer   Diaconie    €   20,00 

Via Dhr. Haasjes   Dagboekje/kalender  €     5,00 

Via Mw. van Prooijen  Dagboekje/kalender  €     5,00 

Via Mw. van Prooijen  Dagboekje/kalender  €     5,00 

Via Mw. van Prooijen  Dagboekje/kalender  €   20,00 

Via Mw. S. Bremer         Rijsoord aan ’t Woord     €   10.00 

Via Mw. de Koning  Diaconie    €     5,00 

Via Mw. J. Lodewijk  Dagboekje    €   10,00 

Via Mw. J. Lodewijk  Dagboekje    €     5,00 

 

Hartelijk dank namens het College van Diakenen 

 

Kees Alblas 

Penningmeester CvD 

Ontvangen giften Commissie van Kerkrentmeesters 
 

Okt.     Mw. van der Linden  RatW   €   10,00 

            Dhr. W. Nugteren  E.B.   €   20,00 

Nov.     Mw. E. van Gameren E.B. 3x  €   30,00 

Dec.     Dhr. A. Leentvaar  RatW   €   10,00 

            Mw. W. Barnard   Kerk   €   25,00 

Opbrengst collecten 
25 okt. Diaconie  € 158,85 

  Onderhoud  € 165,85 

  Jeugd  €   37,95 

1 nov. Zending  € 169,00 

  Onderhoud  € 104,05 

  Jeugd  €   45,86 

4 nov. Diaconie  € 344,15 

  Kerk   € 520,75 

  Spaardoos  € 342,95 

8 nov. Kerk   € 239,10 

  Diaconie  € 131,30 

  Jeugd  €   41,49 

 

 15 nov. Diaconie  € 227.60 

   Onderhoud  € 134,71 

   Jeugd  €   34,90 

 22 nov. Diaconaat KiA € 291,94 

   Onderhoud  € 174,90 

   Jeugd  €   61,81 

 29 nov. Kerk   € 197,05 

   Onderhoud  € 129,80 

   Jeugd  €   39,80 

 6 dec. Diaconie  € 148,62 

   Onderhoud  € 109,10 

   Jeugd  €   39,98 
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  

Koor-en samenzangdienst  op zondag 17 januari  aanstaande 

Medewerking verleent 

Chr. Gem.Koor “The Credo Singers” o.l.v. Aad van der Hoeven 

organist Martin Mans  

Meditatie Ds. W. van der Kooij, Nieuwerkerk a/d IJssel  

 

De dienst begint om 17.00 uur    

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang 

 

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid 

 

Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 

De toegang is vrij!   

 

Van harte welkom! 

 

De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157 

Zin om mee te doen? 
 

Ja, we gaan weer voor een nieuwe Musical 

en we hebben gekozen voor: 

Mozes 
We hopen dat veel spelers die aan de succesvolle uitvoeringen 

van de vorige musicals hebben meegedaan, ook nu weer mee gaan doen.  

Uiteraard hopen we ook op veel nieuwe spelers en zangers. 

 

Leeftijd is niet belangrijk, enthousiasme wel. 

Dus van jong tot oud is iedereen van harte welkom. 

 

Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen beginnen we onze oefenavonden 

om 19.30 uur en stoppen we om 21.00 uur. De oefenavonden zijn op maandag.  

De eerste keer dat we bij elkaar komen is 

 

Maandag 11 januari om 19.30 uur in de kerk 

 

Wil je graag meedoen, maar kan je nou net deze maandag niet, dan kun je je ook  

aanmelden op de volgende manier: per e-mail: gerard.lodder@planet.nl 

Graag zien we uw en jullie aanmelding tegemoet!!! 

 

Wij hebben er zin in! 

 

De musical-voorbereidingsgroep 



Welkom bij de Happy hour of Power! 
 
We komen bij elkaar in een wille-
keurige huiskamer, waar de geur 
van verse koffie en het enthousi-
asme van de aanwezigen je al van 
verre tegemoet komt.  
Deze keer heeft Greet Lodder 
haar huis ter beschikking gesteld.  
Op zondag 17 januari zijn we wel-
kom aan de Patrijs 21 in Ridder-
kerk. 
 
Meer informatie is te vinden op  
happyhourofpower.blogspot.nl of via e-mail  
happyhourofpower@gmail.com! 
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Ontmoetingsavond 30plus 
 

Wij willen het jaar op een positieve en gezellige manier ingaan en daar nodigen wij u/

jou graag voor uit. Een feestje bouwen doe je namelijk met elkaar. Leuk om mensen 

de hand te mogen schudden die zich niet te oud voelen hieraan mee te doen. Fijn om 

met elkaar het begin van het jaar in te luiden met de doelstelling er weer iets van te 

gaan maken dit jaar.  

 

Wij zorgen voor een glaasje champagne voor de 

liefhebber en De Koning Vlees sponsort geheel be-

langeloos een warm hapje.  

Alvast hartelijk dank voor dit spontane aanbod!! 

 

             Wij verwelkomen u en jou graag bij de  

 

Nieuwjaarsborrel op vrijdag 8 januari, 

vanaf 20.30 uur tot 01.00 uur 

op de bovenste verdieping van gebouw De Fontein. 
 

En natuurlijk verder iedere 2e vrijdag van de maand! 

Be n  je  n o g  n o o i t  e e n  e x t r a 

bak k i e  k o f f i e  k o m e n  do e n  

n a de  k e r k ,  m aar  l i jk t  h e t  

je  w e l  l e u k ?   

H e b je  zi n  o m  m e n s e n  u i t  o n ze  g e m e e n t e  –  e n  

w e l l i c h t  u i t  an de r e  k e r k e n  i n  de  o m g e vi n g  –  t e  

o n t m o e t e n  e n  m e t  e l k aar  o ve r  u i t e e n l o pe n de  

o n de r w e r pe n  t e  pr at e n ?   

Gemeente Groei Groep 
 

We komen elke eerste donder-

dag van de maand bij elkaar. 

Op 7 januari zijn we te gast 

bij Esther – Dijkje 125.  

We behandelen het boekje 

Kolozssenzen - Met Christus 

geborgen in God. In januari 

bereiden we individueel 

hoofdstuk 3 voor, en lezen en 

bespreken we ’s avonds samen 

het groepsgedeelte. 

Wanneer je het leuk vindt om 

ook eens mee te praten en de 

diepte in te gaan, ben je van 

harte welkom! 

Bel of mail wel eventjes van 

te voren, zodat we weten dat 

je komt! 

Tel. 06-46620695 of  

janisvanderlinden@gmail.com 



Op 7 februari gaan we ‘een kijkje nemen bij 

de buren’. Met alle tieners die het leuk vin-

den, verzamelen we om 09.30 uur op het 

plein voor onze kerk, om vervolgens naar de 

Hervormde Kerk te wandelen. Daar nemen 

we deel aan de Nevendienst Plus; de tiener-

viering van de Hervormde Kerk zeg maar.  

We doen dit gewoon voor één keer, om eens 

te kijken hoe de viering daar beleefd wordt! 

De tieners van de Hervormde Kerk komen in 

de loop van het jaar ook één keer bij ons kij-

ken. 

 

Wat?  : Uitstapje naar Nevendienst Plus 

     in de Hervormde Kerk 

Datum : 7 februari 

Aanvang : 09.30 uur, verzamelen op het 

    plein voor de kerk 

 

Tot ziens! Anda, Elselien, Heleen en Janis 
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B azaar 2 0 1 0  

 

Wi j  z i j n  er w eer op  z a t erd a g  3 0  j a n u a ri  

( v a n  1 0 . 0 0  u u r t ot  1 1 . 0 0  u u r b i j  d e op s l a g  

a a n  d e Ri j k s s t ra a t w eg )  om  u w  s p u l l et j es  

i n  on t v a n g s t  t e n em en ,  z od a t  w i j  d ez e i n  

s ep t em b er w eer k u n n en  v erk op en  v oor 

h et  g oed e d oel .  

T ien er v ier in g   

 

In  jan u ari h e bbe n  w e  h e t m e t e l-

k aar o v e r h e t w o n de rlijk e  th e m a 

‘ Wate r w o rdt w ijn ’ .  In  de z e  v ie rin g 

o n tde k k e n  w e  dat je  je  le v e n  m ag 

v ie re n  als e e n  f e e st e n  dat Je z u s is 

ge k o m e n  o m  ple z ie r te  bre n ge n  in  

o n s le v e n .  

 

Ti e n e r v i e r i n g
 :   

  Z on dag 1 7  jan
u ar i  2 0 1 0  

O n de r w e r p :   

  Wate r  w or dt w
i jn  

A an v an g :   

  9 . 3 0  u u r ,  di r e
c t i n  de   

  s oos r u i mte  

A f s lu i ti n g :   

  In  de  ke r k du
s   

  on ge v e e r  1 0 . 3
0  u u r  

J e ug dsoc i ë t e i t  L a  Pi pe  hoopt  op e e n g e z e l l i g e   opkom st  a a nsl ui t e nd a a n de  ke rst na c ht di e nst ,   om  voor de  l i e f he bbe r  e e n  he e r l ijk 
wa r m   gl a a s je  
gl ûhwe in      t e  m og e n i nsc he nke n 

 

 

PRIKBORDPRIKBORDPRIKBORDPRIKBORD 
31 januari 09.30 uur:  

Jeugddienst met Rob Favier 

...bedenk je eens wie je daarvoor  

zou kunnen uitnodigen! 
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AVR Bedrijfsafval West  P.C. Hooftstraat 2  T 0180 – 45 15 22 
Locatie Ridderkerk  2985 BK Ridderkerk F 0180 – 45 15 23 
 

www.besteleencontainer.nl 
 

AVR is een innovatief, marktgericht  
concern, gespecialiseerd in oplossingen 

voor afval- en milieuvraagstukken. 
 

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt 
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding 

en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuket en: 
inzameling, reiniging, transport, recycling en verw erking. 

 
AVR beschikt over de meest moderne technieken om af val 
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en bran dstof. 

 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 

0180 - 451520 


