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Stencilen: 29 maart 

Jan Monteban  

en Klaas van Nes 

Bundelen: 1 april 

Donderdag 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand april 

met vermelding van afzender: 

uiterlijk 18 maart 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 

 

NB: In verband met vakantie van de redactie is de uiterste    

inleverdatum voor Ra’tW van april gesteld op 18 maart. 

Met vriendelijke groet, Janis en Pia 
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Erediensten 

 
Zondag 7 maart 3e zondag 40-dagentijd 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Pauline en Willemijn Bezemer 

Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Kerk in Actie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Woensdag 10 maart Bidstond voor gewas en arbeid 

19.30 uur : Ds. P. van Die uit Papendrecht 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

   2e Diaconie 

 

Zondag 14 maart 4e  zondag 40-dagentijd 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Sabrina Alblas en Janis van der Linden 

Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 

Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Diaconie 

 

Zondag 21 maart 5e zondag 40-dagentijd 

 Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. M. Moerland uit H. I. Ambacht 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeurs : D.W. Alblas en C.A. Alblas 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 28 maart Palmzondag, 6e zondag 40-dagentijd 

vanaf 09.10 uur worden Opwekkingsliederen gezongen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Lineke Baars 

Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Elselien van Gameren 

Chauffeurs : A.C. Alblas en C. IJsselstein  

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 
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Donderdag 1 april Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

19.30 uur : Ds. D.G. ter Horst 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

   2e Onderhoud gebouwen 

 

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag 

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Ton Haeck 

 

Zaterdag 3 april Stille Zaterdag 

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa  

Koster : Wim van Bruggen 

 

Zondag 4 april Pasen 

 m.m.v. Chr. Gemengd Koor “Groote Lindt” 

09.30 uur : Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht 

Kindernevendienst : Janis en Pia van der Linden 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

Chauffeurs : W. de Waard en P. van Oorschot 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e JOP 

    2e Onderhoud gebouwen 

De viering van Wereldgebedsdag in 2010 

vrijdag 5 maart 2010 

 

ALLES WAT ADEM HEEFT... een viering uit Kameroen 
 

 

Wereldwijd wordt jaarlijks deze gebedsdag voorbereid met een zelfde thema. Het 

thema van dit jaar, "Alles wat adem heeft", is uitgewerkt door vrouwen uit Kameroen. 

Een aantal projecten in Kameroen worden dit jaar ondersteund. Het betreft het op-

zetten van een lesprogramma over Aids en HIV-preventie in de sloppenwijken van de 

hoofdstad Yaounde, educatieprojecten onder der allerarmste bevolkingsgroepen, het 

opzetten van een Oecumenisch Zorgcentrum voor gehandicapten in Bafut en een fi-

nancieringsproject voor schoolboeken en een schoolbusje in Sangmelima, zodat onge-

veer 1800 van de armste kinderen ook naar school kunnen gaan en zij daardoor hun 

toekomstperspectieven kunnen verbeteren. 

 

In Rijsoord wordt de dienst van Wereldgebedsdag  

gevierd in "de Hoeksteen", aanvang 19.45 uur.  

U bent van harte uitgenodigd! 
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Uit de gemeente 
 

Eeuwfeest 

De familie De Koning vierde het honderdjarig bestaan van hun bedrijf 

De Koning Vlees BV. Ter gelegenheid van dit eeuwfeest kreeg Jan de 

Koning het predikaat “Hofleverancier”, officieel uitgereikt door Com-

missaris van de Koningin Jan Franssen. Ook vanaf deze plaats: van 

harte geluk gewenst met dit jubileum en deze erkenning! 

 

Zieken 

De heer P. Wilschut onderging een buikoperatie, hij mocht weer thuiskomen in het 

Reyerheem, Torenmolen 1/304, 2986 GB  Ridderkerk. 

De heer A. de Ruiter uit de Sleeswijk Visserstraat verblijft nu al enkele weken in ver-

pleeghuis Meerweide kamer 29 bg, Groene Hagen 20, 3078 RA  Rotterdam. 

Mevrouw S. Leentvaar onderging opnieuw een heupoperatie, zij revalideert in ver-

pleeghuis Antonius, Groene Tuin 1, 3078 KA  Rotterdam.  

Mevrouw. Verveer (Rijkstraatweg) werd opgenomen in het Maasstad Ziekenhuis locatie 

Clara, Olympiaweg 350, 3078 HT  Rotterdam. 

 

Wij wensen onze  zieken, ook zij die thuis verblijven, veel sterkte toe. 

 

ds. H. Offringa 

Avondgebeden in de veertigdagentijd 2010 
 

Net als in de vorige Rijsoord aan ’t Woord attendeer ik u op de avondgebeden in de 

veertigdagentijd. Ook dit jaar beleggen de samenwerkende Ridderkerkse kerken op 

vijf vrijdagavonden bijeenkomsten voor stilte, bezinning en ontmoeting. Elke keer zal 

er een kruisweg-icoon van Joris van Ael centraal staan. De iconen worden gecombi-

neerd met een passende bijbeltekst en een verwerking van het thema Wij geloven dat 

het kan: opstaan voor een betere wereld. Elke avond zijn we te gast in een andere 

kerk. Een liturg uit de plaatselijke kerk gaat ons voor, samen met een van de predi-

kanten. De vieringen duren ca. 30 minuten.  

Nadien is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee. 

 

Het eerste avondgebed was op 26 februari in onze Opstandingskerk.  

U bent van harte uitgenodigd voor de komende avondgebeden: 

 

Vrijdag 5 maart, 19.00 uur 

Gereformeerde kerk, Pretoriusstraat 56, Bolnes   ds. J. v/d Neut 

Vrijdag 12 maart, 19.00 uur 

Irenekerk, Electropark 17-19, Slikkerveer    ds. M. Kwant 

Vrijdag 19 maart, 19.00 uur 

Levensbron, J. Luykenstraat 10, Ridderkerk   ds. C. Bartelink-v/d Dool 

Vrijdag 26 maart, 19.00 uur 

Christus is Koningkerk, Jul. v. Stolberglaan 44, Slikkerveer ds. G. Olde 

 

ds. H. Offringa 
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Bij de diensten 
 

Op woensdag 10 maart bidden wij voor het werk van onze handen en 

voor de opbrengst van het land. In Rijsoord en omgeving, een gebied 

met tuinders en kwekers, is die bede ook heel concreet te maken.  

Ds. P. van Die uit Papendrecht gaat ons voor in deze bidstond, aan-

vang 19.30 uur. 

Op zondag 14 maart zijn we alweer in het midden van de veertigdagentijd gekomen. 

Met de kinderen volgen we het verhaal van Mozes en de Uittocht uit Egypte. Zondag 

aan zondag schuifelen we mee langs de route van joodse Pesach naar het christelijke 

Pasen. Het gaat niet snel, maar dat is ook goed. Het verhaal van Mozes en het Gods-

volk is groots en meeslepend en heeft rijke betekenislagen. We horen over de genera-

ties dwangarbeid, de zielenroerselen van Mozes, de koppigheid van de farao, de angst 

en de duisternis van Egypte, de eindeloze gang door de woestijn, de verleidingen en 

krachtmetingen onderweg, de missers én de hoop. Altijd weer die hoop, met haar ei-

gen kracht.  

Op zondag 21 maart is mw. ds. M. Moerland uit Hendrik Ido 

Ambacht onze voorganger.  

Op Palmpasen, zondag 28 maart, staan we aan het begin van 

de Stille of Goede Week voor Pasen.  

Op de avonden van Witte Donderdag 1 april, Goede Vrijdag 2 

april, en Stille Zaterdag 3 april komen wij samen om te zin-

gen, te lezen en te bidden. Deze avondgebeden beginnen om 

19.30 uur en duren ca. 30 minuten. Op Witte Donderdag zal 

ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis voorgaan. We vieren dan 

het Heilig Avondmaal. De avondgebeden op Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag zijn 

sober van vorm en inhoud.  

 

Tijdens de feestelijk Paasmorgendienst op zondag 4 april gaat ds. A. van Nierop uit 

Zwijndrecht bij ons voor. Het christelijk gemengd koor “Groote Lindt” verleent muzi-

kale medewerking. Het project van de kindernevendienst wordt in deze dienst afge-

sloten. Wensen wij elkaar een goede voorbereiding en viering van het Paasfeest toe! 

 

ds. H. Offringa 

Spreekuur Ds. H. Offringa 
 

Wilt u mij persoonlijk spreken, dan kunt u op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

bellen tussen 8.30-9.00 uur en tussen 19.00-19.30 uur.  

Garanderen kan ik het niet, maar u maakt dan de meeste kans me thuis te treffen.  

In andere gevallen neemt mijn antwoordapparaat de berichten op.  

Daarnaast kunt u altijd een briefje schrijven, met pen en papier, of per e-mail. 

 

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@planet.nl. 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 februari 2010 

 
Ellie Lagendijk, onze voorzitter, opent de vergadering met het lezen van een stukje uit 

de brief van Paulus aan de Efeziërs. Iedereen wordt daarna welkom geheten, in het bij-

zonder onze nieuwe predikant. 

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd en de scriba wordt bedankt 

voor het schrijven daarvan. 

Enkele ingekomen stukken die de gevraagde aandacht krijgen: 

Een uitnodiging vanuit het Protestants Landelijk Dienstencentrum dat op 11 maart a.s. 

voor onze classis een missionaire avond organiseert. Namens de kerkenraad gaan daar 2 

mensen naar toe. 

De organisatie van de jaarlijkse openluchtdienst in het centrum van Ridderkerk vraagt 

of onze kerk weer mee wil doen met het organiseren van dit gebeuren wat betreft 

menskracht en financiën. De kerkenraad staat hier in principe positief tegenover, maar 

zal Wout Haasjes en Willy van Prooyen benaderen of zij namens onze kerk weer willen 

meehelpen. 

Verder was er een brief waarin gevraagd wordt gastvrij te zijn (in de ruimste zin des 

woords) voor deelnemers aan de Europese jongerenontmoeting die georganiseerd wordt 

door de oecumenische broederschap van Taizé. Die ontmoeting zal worden gehouden 

van 28 december 2010 tot en met 1 januari 2011 in Rotterdam (Ahoy-hallen).  De ker-

kenraad denkt na hoe dit concreet  in te vullen (bv. publicatie in R a/h W). 

Vanuit de wijkteams worden wat vragen gesteld, waarop geantwoord is. 

Ds. Offringa vertelt over zijn werkzaamheden tot nu toe, waarbij uiteraard de na-

druk ligt op het woord kennismaken. 

Er is een eerste begin gemaakt met het inventariseren van de komende vacatures in 

de kerkenraad dit jaar; zij zullen worden afgekondigd. 

De notulen van de vergadering van de kerkrentmeesters van 2 februari jl. worden 

goedgekeurd. De kerktelefoon blijft de gemoederen bezighouden. Helaas zijn er nog 

(te) veel antwoordenveloppen van de aktie Kerkbalans niet retour gekomen. Er moet 

nagedacht worden hoe dit in de toekomst beter kan. 

Op 9 maart a.s. wordt de jaarlijkse zgn. kerkenvergadering (een vergadering met 

vertegenwoordigers van kerken die betrokken zijn bij de uitwisseling met Rwanda) in 

onze kerk gehouden. Namens onze kerk stellen 2 mensen zich beschikbaar, terwijl 

ook Ellie Lagendijk aanwezig zal zijn als toekomstig delegatielid. 

Tijdens de eerste zondag van de 40-dagentijd zal Pia van der Linden vertellen waar 

de kindernevendienst zich de komende 6 weken mee zal bezighouden; ook zal zij een 

filmpje over het spaarproject laten zien. Dit is allemaal afgestemd op het project 

dat de diaconie samen met de ZWOE heeft uitgekozen. 

In de 40-dagentijd wordt geen Klein Gloria gezongen. 

In het informatieboekje van de SWOR (de Seniorenwijzer) blijken de inloopochten-

den niet vermeld te staan. Er wordt navraag naar gedaan. Nu het visiestuk klaar is 

moeten de verschillende commissies erop gewezen worden met de in het stuk ver-

melde aandachtspunten aan de slag te gaan. 

Er zal een brief naar de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rijsoord gestuurd 

worden waarin meegedeeld wordt dat de kerkenraad besloten heeft (in een meer-

derheidsbesluit) de gezamenlijke verantwoording van de Nieuwjaarsmorgendienst 

te willen beëindigen, omdat deze dienst al enkele jaren door zeer weinig gemeente-

leden wordt bezocht. De leden van het KOR zullen hierover ingelicht worden. 
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De zgn. Nel-de-Gelderdienst van 2011 zal de nodige kosten met zich meebrengen, 

omdat het oratorium Die Schöpfung ten gehore wordt gebracht door het Chr. Ge-

mengd koor Groote Lindt uit Zwijndrecht. Dit wordt niet bezwaarlijk gevonden mits er 

ruime publiciteit aan wordt gegeven wat een hopelijk volle kerkzaal zal opleveren. 

Vanuit de jeugdraad wordt uitgebreid verslag gedaan van allerlei zaken die het jeugd-

werk aangaan. De nodige mensen verlenen hieraan hun medewerking, maar het zou 

fijn als er ook weer een nieuwe jeugdouderling komt. 

Het 40-dagen boekje ziet er heel mooi uit.  

Het gebruik van druivensap (naast wijn) tijdens een avondmaalsvie-

ring komt verder nog aan de orde. De diaconie zal daar verder over 

nadenken. 

Het groothuisbezoek van zondag 11 april a.s. gaat door en Nico 

Evers zal de gemeente nog verder (na de verschillende artikelen 

die al in R a/h W zijn verschenen) informeren over het thema Het 

zegenen van levensverbintenissen anders dan tussen man en vrouw. 

Nu het visiestuk klaar is zullen we tijdens de kerkenraadsvergaderingen weer een pas-

toraal half uur invoeren, wat bij toerbeurt door een ieder moet worden ingevuld. 

Na overleg met de vorige webmaster heeft Janis van der Linden een nieuwe website 

voor de kerk gemaakt. Een papieren afdruk van de homepage ziet er heel mooi uit. Ze 

werkt er nog volop aan, maar de eerste indruk is geweldig. Over een verdere inhoud 

zal binnenkort contact met haar worden opgenomen. Het is uitermate belangrijk de 

site up-to-date te houden, maar wie gaat dat doen? 

Ds. Offringa en Ellie Alblas zullen voortaan de classisvergaderingen bijwonen als onze 

vertegenwoordigers. 

Tijdens de rondvraag komt de vraag of er een maximum bedrag is 

wat de bloemengroep mag uitgeven. Voor zover de aanwezigen we-

ten is dat er niet, waarbij opgemerkt wordt dat de prachtige litur-

gische bloemschikkingen nu eenmaal geld kosten en dat we weten 

dat de samenstellers altijd proberen zo zuinig mogelijk te zijn.  

 

Tot slot van de vergadering wordt door de voorzitter een dankgebed uitgesproken, 

waarna zij ons wel thuis wenst. 

 

-Wilma Barnard- 

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. 

Inloopochtend 

 
U bent van harte welkom op de in-

loopochtenden op  

 

18 maart en 1 april 
Waar?       In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, voor de ge-

zelligheid zorgen we met elkaar! 

           Tot ziens! 
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Stiltewandeling 

Vanuit de Irenekerk zal er een stilte-

wandeling worden georganiseerd, op 

Stille Zaterdag 3 april. 

De wandeling zal ongeveer een uur du-

ren en begint om 11.00 uur.  

Terug in de Irenekerk zullen we op een 

goede manier de wandeling afsluiten. 

Dit kan door de ervaringen te delen, 

maar ook door een gedicht voor te dra-

gen of een stukje proza te lezen. 

De bijeenkomst word afgesloten met 

een eenvoudige lunch (soep met brood). 

De kosten bedragen 5 euro. 

Nadere informatie kunt u krijgen bij 

Mieke Taselaar, tel. 078-6104654. 

  

Marian v.d. Plas en Mieke Taselaar 

Het kan! Sta op voor een betere wereld 

 
Zoals u in Rijsoord aan het Woord van februari hebt kunnen lezen pro-

beren we deze 40-dagentijd een bijdrage te leveren aan die betere 

wereld door geld in te zamelen voor het Irpañani–project in Bolivia. 

Dit initiatief van de Presbyteriaanse Kerk helpt kinderen met hun 

huiswerk, geeft hen vier keer per week een voedzame maaltijd en 

neemt een deel van de opvoeding over. Gedurende de hele maand 

maart zult u de spaardoos nog  in het gangpad van de kerk aantreffen. 

 

Op Palmpasen, 28 maart a.s. wordt in het hele land voor het werk van Kerk in Actie 

Totaal gecollecteerd waarbij ook dit project centraal staat. 

 

Op Witte Donderdag, 1 april a.s. hopen we met elkaar het Heilig 

Avondmaal te vieren. We doen dat weer in een kring met kleine be-

kertjes/glaasjes. Deze keer kunnen mensen die liever geen wijn wil-

len nemen, kiezen voor druivensap. Dit zal duidelijk aangegeven 

worden. 

De collecte tijdens deze viering zal ook voor Irpañani bestemd zijn. 

We vertrouwen erop dat u royaal wilt bijdragen aan dit project en wensen u een zin-

volle voorbereiding op Pasen toe.                                                          

                                                                              Uw diaconie en ZWOE-groep 

 

Het kan!  

Sta op voor een betere wereld 

Bedankje 
 

Lieve mensen: 

 

Allen heel hartelijk bedankt voor uw 

meeleven, betoond tijdens mijn ziek 

zijn en verblijf in het ziekenhuis.  

De heel vele kaarten, goede woorden en 

wensen waren voor mij een ware be-

moediging.  

En de vele gebeden die voor mij werden 

opgezonden, ook in de kerk, gaven mij 

de overtuiging dat ik niet werd verge-

ten. 

En zo mocht ik na een lang verblijf het 

ziekenhuis verlaten en dankbaar thuis 

komen. 

 

    P. Wilschut 

    Reijerheem 
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Woord van dank 
  

Het is al weer enige tijd geleden, 16 november jl. om precies te zijn, dat we af-

scheid hebben genomen van mijn lieve en dappere vrouw, moeder en oma, Lenie IJs-

selstein-Oosthoek. Verdriet laat zich moeilijk uitdrukken in tijd. We missen haar. Ze 

heeft een enorme leegte achter gelaten. We konden altijd bij haar terecht en ze 

heeft altijd voor ons klaargestaan. Ze was de spil van ons gezin.  

  

We denken met grote bewondering aan haar terug. Ze was een vechter en haar veer-

kracht heeft ons tot het laatst versteld doen staan. Het ging helaas niet meer. Ze 

was op. 

  

We zijn haar dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en ons heeft meege-

geven. Hier putten we kracht uit en dit geeft ons steun om zonder haar verder te 

gaan. 

  

Langs deze weg willen we iedereen die we niet persoonlijk hebben gesproken harte-

lijk danken voor de wijze waarop met ons is meegeleefd tijdens haar ziekte en na 

haar overlijden. 

  

Jan, Heleen, Marijn, Kees, Jaap, Monique, Britt en Beau IJsselstein 

 
 Uw droefheid is niet bodemloos:  
 God houdt Zijn handen open.  
 Het brekend leven, doods en broos  
 draagt Hij door vrees en hopen.  
 Herinnert Hij zich niet hun naam  
 als wachters op de morgen?  
 Die in de nacht zijn voorgegaan  
 zijn in Gods trouw geborgen. 
 

  
 De naam, waarmee zij zijn genoemd  
 staat in Gods hand geschreven  
 en zal door alle donker heen  
 toch onuitwisbaar blijven.  
 In Christus is hun naam bewaard,  
 naar Hem blijven zij heten,  
 Hij wekt hen uit de slaap en zal  
 hen van de dood genezen.  

 
 
(Uit  “Wachters in de nacht” van Sytze de Vries) 
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NBG Bijbelleesrooster Maart 
 

ma. 1  Lucas 5:1-11 

di. 2   Lucas 5:12-16  

wo. 3  Lucas 5:17-26   

do. 4  Lucas 5:27-39  

vr. 5   Exodus 5:1-9   

za. 6  Exodus 5:10-6:1  

zo. 7  Exodus 6:2-12   

ma. 8 Exodus 6:13-27   

di. 9   Exodus 6:28-7:7  

wo. 10  Psalm 105:1-15   

do. 11  Psalm 105:16-27  

vr. 12  Psalm 105:28-45  

za. 13  Exodus 7:8-13   

zo. 14  Exodus 7:14-25   

ma. 15  Exodus 7:26-8:11 

di. 16  Exodus 8:12-15   

wo. 17  Exodus 8:16-28  

do. 18  Exodus 9:1-7   

vr. 19  Exodus 9:8-12   

za. 20  Exodus 9:13-26   

zo. 21  Exodus 9:27-35   

ma. 22  Exodus 10:1-20   

di. 23  Exodus 10:21-28  

wo. 24  Exodus 11:1-10   

do. 25  Psalm 135    

vr. 26  Exodus 12:1-13   

za. 27  Exodus 12:14-28  

zo. 28  Exodus 12:29-42  

ma. 29  Exodus 12:43-51  

di. 30  Lucas 22:1-23   

wo. 31  Lucas 22:24-38  

 

April  
do. 1  Lucas 22:39-65 

vr. 2   Lucas 22:66-23:49 

za. 3  Lucas 23:50-56 Sabbatsrust  

zo. 4  1e Paasdag - Lucas 24:1-12 

ma. 5  2e Paasdag - Exodus 13:1-10 

Verjaardagen in maart 
 
14 maart 1931  
De heer J. van der Helm   
Ds. Sleeswijk Visserstraat 14  
2988 XC Rijsoord 
 
24 maart 1931  
De heer B.B. van der Waal    
Strevelszicht 2  
2988 AS Rijsoord 
 
26 maart 1932  
Mevrouw A. Kanters-van Kleef  
Mauritshoek 120  
2988 ED Rijsoord 
 
28 maart 1929    
De heer A. Wilschut 
Strevelszicht 18  
2988 AS Rijsoord  
 
28 maart 1934 
De heer W.A. Nugteren 
Rijksstraatweg 157 
2988 BD Rijsoord 
 
31 maart 1934  
De heer J. Oosthoek  
Seringenplantsoen 475 
2982 BP Ridderkerk 

 

 

 

 

V an harte  gefeliciteerd  

en  een   

fijne dag toegew enst! 

 

Breng dank aan de Heer! Maak bekend wie hij is, laat de 
volken weten wat hij heeft gedaan. Maak muziek voor 
hem en zing; vertel over al zijn wonderen. Beroem u op de 
heilige God, wees blij, volgelingen van de Heer. Zoek steun 
bij onze machtige Heer en wend je steeds weer tot hem. 

- NBG Bijbelleesrooster woensdag 10 maart; Psalm 105 vers 1-4 - 
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Symbolische Bloemschikking rond 40-dagentijd en Pasen 
 

In de dagen naar Pasen toe gaan we met el-

kaar op weg en lezen daarbij uit Exodus. 

De weg van Mozes met het volk Israël uit 

Egypte door de woestijn  naar het beloofde 

land. 

Wij proberen in de symbolische schikkingen 

daarbij aan te sluiten. 

 

Het thema daarbij is: “Sta op”. 
 

  21 februari  Sta op  voor bevrijding 

  28 februari  Sta op  voor je naaste 

  7 maart   Sta op  voor vrede 

  14 maart  Sta op  voor een betere toekomst 

  21 maart  Sta op  voor een beter klimaat 

  28 maart  Sta op  voor een betere wereld 

 

  4 april   Pasen  Zie het Leven 
 

In de 40-dagen kalender kunt u ook de schikkingen vinden. 

Zo gaan we met elkaar op weg naar de grote bevrijding, Het Paassfeest, De Bevrij-

ding! 

 

De bloemengroep 

PCOB 
 

Op woensdag 31 maart 

houdt de Protestants 

Christelijke Ouderen 

Bond (PCOB) weer haar 

maandelijkse bijeen-

komst.  

Het echtpaar Bikker uit 

Bosch en Duin verzorgt, samen met leden 

van de PCOB, een Paasliturgie. 

Iedereen van af 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 Dillen-

burgplein te Slikkerveer. 

Bijbelvertaling gezocht? 

Zoek je een vers uit 

een specifieke bij-

belvertaling, en heb 

je nét die bijbel 

niet in huis? Of heb 

je eigenlijk hele-

maal geen tijd om 

die enorme bijbeltekst over te typen 

ter voorbereiding van je kring? Op de 

website gelanceerd door het Neder-

lands Bijbel Genootschap, vind je zo 

goed als alle vertalingen digitaal! 

www.biblija.net/biblija.cgi 
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College van Diakenen 

 
In de vorige Ra’tW zijn wij vergeten de giften van februari  te vermel-

den. Onze excuses hiervoor, bij deze worden ze alsnog vermeld.  

- De redactie - 

 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 

-februari- 
 

Via Mw./Dhr. ??    Dagboekje/kalender €   20,00 

Via Mw./Dhr. ??    Dagboekje/kalender €   10,00 
Via Mw. A. Alblas   Dagboekje/kalender €   10,00 

Via Mw. A. Alblas           Dagboekje/kalender €   10,00 
Via Mw. W. Barnard   Dagboekje/kalender €   10,00 

Via Mw. J. opden Brouw  Dagboekje/kalender €     5,00 
Via Mw. J. Zijderveld   Dagboekje/kalender €     5,00 

Via Mw. W. Barnard   Busje kerktelefoon € 127,20 
Via Dhr. W. IJsselstein  Dagboekje/kalender €   10,00 

Via Mw. J. Lodewijk   Dagboekje/kalender €     5,00 
Via Dhr. C. IJsselstein   Dagboekje/kalender €     5,00 

Via Mw. C. Holdermans  Dagboekje/Kalender €    10,00 
Via Mw. C. Holdermans  Dagboekje/Kalender €      5,00 

Via Mw. C. Holdermans  Dagboekje/Kalender €      5,00 
Via Mw. W. Barnard   Busje kerktelefoon €    37,30 

 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 

-maart- 
 

Via Mw. C. Holdermans  Dagboekje/Kalender €    10,00 
Via Mw. C. Holdermans  Dagboekje/Kalender €    10,00 

 

Namens het College van Diakenen bedanken wij u hartelijk voor deze giften. 

 

Kees Alblas 

Penningmeester CvD 

“Of we nu preken, bidden, schrijven, zaken doen, 

reizen, voor kinderen zorgen of de regering lei-

den - wat we ook doen - ons hele leven en de in-

vloed die we hebben, zou gevuld moeten zijn met 

de kracht van de Heilige Geest” 

 
- Charles G. Finney - 
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La Pipe 30+ 
  

Wij hopen u weer te zien 

op vrijdag 12 maart a.s. 

vanaf 20.30 uur. 

Gemeente Groei Groep 
 

We komen elke eerste donderdag van de 

maand bij elkaar.  

Op 6 april zijn we te gast bij Peter & 

Caroline – Kloosplantsoen 97. In deze 40

-dagentijd volgen we het boekje ‘Het 

kan. Sta op voor een betere wereld!’ 

zoals opgesteld door de gezamenlijke 

Ridderkerkse gemeenten. In april gaan 

we weer verder met het boek 

‘Kolozssenzen - Met Christus geborgen 

in God’.  

 

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 

"Passage" C.M.V. 
 

Op dinsdag 16 maart a.s. is de volgende 

Passage-avond. 

Na de feestelijke jaarvergadering van 

februari, en deze was zeker feestelijk 

vanwege een groot aantal nieuwe leden 

waar we heel blij mee zijn, staat de 

volgende avond in het teken van de lij-

denstijd. 

De heer G. Ouweneel 

uit Alblasserdam komt 

met een lezing over 

de Mattheus Passion 

en we gaan ook  luis-

teren naar de prachti-

ge en ontroerende muziek. 

Wij hopen u allen te zien en gasten 

zijn  welkom. 

Komt u eens kijken en wellicht vindt u 

het ook fijn bij ons.   

 

Tot ziens, het bestuur 

Happy Hour of Power 
 

Zullen we snel een 

bakkie koffie doen? 

Lijkt me gezellig om 

weer eens wat te drin-

ken en een beetje bij 

te kletsen! Komt het 

je uit als we zondag 

aanstaande ná de kerk 

afspreken? Om een uur 

of 11, half twaalf. La-

ten we dan naar Annie 

van der Stelt gaan, 

want daar komen nog véél meer mensen 

ook koffie drinken! 

  

Het is namelijk weer Happy Hour of 

Power op zondag 21 maart!  

Zoals ik zei, bij Annie van der Stelt, 

Witbloemstraat 18 in Rijsoord. 

  

Ik hoop je dan te zien! Groetjes! 

  

happyhourofpower.blogspot.com 

Bazaar 2010 
  

U kunt uw overtollige huisraad  

weer afgeven bij de opslag op  

zaterdag 27 maart  

van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
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Tweede editie van grote landelijke kerkenbeurs 
 

Op 19 en 20 maart 2010 vindt in de Jaarbeurs 

Utrecht wederom de landelijke kerkenbeurs 

plaats: Kerk & Gemeente. Een 'vakbeurs' voor 

iedereen die kerkelijk werk verricht.  

De eerste editie is zeer enthousiast begroet door 

kerkelijk werkers uit alle kerken! 

 

Ca. 150 bedrijven en organisaties presenteren daar hun producten en diensten. Niet 

alleen allerlei zaken die nodig zijn in en aan het kerkgebouw, maar ook ondersteunen-

de diensten. Verder presenteren zich tal van organisaties op het gebied van hulpverle-

ning, jeugd- en vormingswerk, pastoraat etc. 

Voor predikant, pastoor en voorganger, koster en kerkrentmeester of commissie van 

beheer, ouderling en jeugdwerker, diaken en pastoraal werker, muziek- of liturgie-

commissie, penningmeester en kerkmusicus etc. En iedereen die meeleeft met zijn of 

haar kerk. 

Kerk & Gemeente is een beurs waar u kunt kijken en vergelijken.  

U ziet allerlei oplossingen op vragen en problemen. Zoveel aanbieders op één plaats 

bijeen. De plezierige sfeer en het complete aanbod vorig jaar werd geroemd door de 

duizenden bezoekers! 

Verder zijn er meer vele actuele en praktisch bruikbare workshops en debatten met 

o.a. bisschop De Korte, A.J. Plaisier, Arie Slob en vele andere bekenden. Ook zijn er 

miniconcerten en kleinkunst optredens. Verder zal een aantal radio- en televisiepro-

gramma's aanwezig zijn! 

Kijk op onze website voor uitgebreide informatie over debatten, workshops en stand-

houders: www.kerkengemeente.org. 

 

Graag tot ziens op 19 of 20 maart! 

Tienerviering  

 
In maart hebben we het met elkaar over onderwerp ‘De staf van God´. We werken en 

praten over de uittocht uit Egypte. Omdat deze zondag onze partnergemeenten uit 

Rwanda centraal staan in het 40-dagentijd project, zullen we ook daarover aan de slag 

gaan. 

 

 Tienerviering  : Zondag 21 maart 2010 

 Onderwerp   : De staf van God 

 Aanvang    : 9.30 uur, direct in de soosruimte 

 Afsluiting    : In de kerk dus ongeveer 10.30 uur 

 

Tot ziens! Anda, Elselien, Heleen en Janis 
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Oproepje 
 

Hallo lieve mensen, 

 

Sinds september vorig jaar ben ik met een opleiding bezig voor kinder(psycho-)

therapie. Dat betekent dat ik word opgeleid om te werken met kinderen (van 4 tot 

12 jaar) die op een of andere manier een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken 

bij het opgroeien.  

 

Kinderen houden van spelen, en als kindertherapeut heb ik dan ook een therapieka-

mer vol speelgoed nodig! En daar komt mijn vraag aan u: heeft u nog speelgoed op 

zolder of in een kast staan waar uw eigen (klein)kinderen niet meer mee spelen? U 

kunt denken aan knuffels, poppenkastpoppen, spelletjes, teken- of schilderspullen, 

boekjes, verkleedkleren en noem maar op…  

Dan zou ik u willen vragen of ik deze spullen bij u mag komen ophalen. Ik zal ze 

graag gebruiken in mijn praktijk en uw zolder of kast is dan meteen weer lekker op-

geruimd!  

 

Kunt u mij helpen? Dan hoor ik dat heel graag!  

Mijn telefoonnummer is:  06 -  422 121 27 

Een mailtje mag ook: corawing@gmail.com 

 

Met een hartelijke groet, 

Cora van Wingerden  

- Persbericht - 

Ontmoeting met vrouwen 
 

Op woensdag 17 maart wordt er een ontmoetingsochtend voor vrouwen gehouden in 

de Christus is Koning Kerk aan de Juliana van Stolbergstraat 44 te Slikkerveer. 

De spreekster van deze morgen is Heleen Quist en haar onderwerp heeft als titel 

"Gastvrijheid"; zij doet dat o.a. aan de hand van het leven van Aquila en Priscilla 

die hun huis voor iedereen open stelden. 

Na de pauze is er gelegenheid om over het onderwerp te praten en er vragen over 

te stellen. 

De ontmoetingsochtend wordt georganiseerd door vrouwen die betrokken zijn bij 

verschillende kerken in Ridderkerk.  

Iedereen die interesse heeft is van harte welkom. 

 

Het programma begint om 9.15 uur en eindigt om 11.15 uur.  

Vanaf 9.00 uur staat de koffie met iets lekkers er bij klaar.  

Voor kinderen tot vier jaar is er kinderoppas.  

Stichting Goed Werk zal aanwezig zijn met een stand en ook is 

er een boekentafel van de Kandelaar. 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met  

Coby de Man tel. 0180-425738 of Ditty Romijn tel. 0180-415869 
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Koor – en Samenzang in  “De Open Hof” op 7 maart 
 

Op zondag 7 maart 2010, aanvang 17.00 uur zal de 22e en de 

eerste koor en samenzangdienst in 2010 plaatsvinden  in de 

Gereformeerde kerk (PKN) De Open Hof gelegen aan de 

Schildmanstraat 72a, 3342 BS te H.I. Ambacht. De kerk zal 

om 16.30 uur zijn geopend.  

Medewerking wordt  verleend door het  Christelijk Mannen-

koor "De Verenigde Zangers" uit Barendrecht, o.l.v. John Bakker. Het orgel zal worden 

bespeeld door Lennart Morée. Lennart Morée (1988) is al sinds zijn 6e jaar actief bezig 

met muziek. Al op jonge leeftijd nam hij deel aan diverse concoursen waar hij ver-

schillende prijzen won. Naast de begeleiding van het koor zal hij ook de samenzang 

begeleiden. Op het programma staan bekende samenzangliederen afkomstig uit diver-

se liedboeken, die in kerken worden gebruikt. Het koor zal o.a. ten gehore brengen 

twee delen uit “Die Deutsche Messe”, “Lead me Lord”, “Dit is de wereld” en samen 

met de aanwezigen “Wat de toekomst brengen moge”.  

De commissie heeft er weer alles aan gedaan om het een mooi uur te laten worden. 

Natuurlijk bent u van harte welkom. 

 

Namens de organisatie, Ben Voerman  

tel: (078)  681 75 83  

Koor – en Samenzang in  de “De Open Hof” op 28 maart 
 

Doordat het op eerste zondag van de maand april Pasen zal zijn is de 

23e koor- en samenzangdienst voor de maand april verschoven naar 

zondag  28 maart 2010. Ook deze dienst zal  aanvang om 17.00 uur 

en plaatsvinden  in de Gereformeerde kerk (PKN) de Open Hof gele-

gen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te H.I. Ambacht. De kerk zal 

om 16.30 uur zijn geopend.  

Medewerking wordt verleend door  de Christelijk Gemengde zangvereniging “Asaf” uit 

Puttershoek o.l.v. Adri Poortvliet. Het orgel zal worden bespeeld door Jacob van Nes 

uit Oosterhout. Ook Jolanda den Houter uit Papendrecht zal met de hobo het geheel 

opluisteren. Op het programma staan bekende samenzang liederen welke een  relatie 

hebben met het  lijden van Christus. Het koor zal o.a. ten gehore brengen  enkele de-

len uit de Marcus Passion van Hans Boelee. Ook het lied “Jezus, leven van mijn leven” 

gebaseerd op fragmenten uit het Openingskoor van de  Matthäus – Passion van J.S.  

Bach in een bewerking van Adri Poortvliet maakt deel uit van het programma. Daar-

naast zal er ruimschoots gelegenheid zijn om samen, soms met het koor, te zingen. 

Het belooft weer een mooi uur te worden. U bent van harte uitgenodigd.  

De volgende koor– en samenzangdienst zal D.V. plaatsvinden op zondag 2 mei 2010, 

aanvang 17.00 uur.  Het Christelijk Reiskoor “Holland Zingt” is voor deze dienst uitge-

nodigd. De sopraan Jacqueline Meijer is ook voor deze dienst uitgenodigd terwijl het 

orgel bespeeld zal worden door André de Jager  uit Papendrecht. 

 

Namens de organisatie, Ben Voerman  

tel: (078)  681 75 83  
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Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' op Palmzondag 
 

Tijdens de morgendienst op zondag 28 maart 

(Palmpasen) zal het Interkerkelijk koor Salem uit 

Ridderkerk in de Bethelkerk te Barendrecht het 

Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' uit-

voeren. Dit oratorium is een Nederlandstalig 

werk, dat erg gemakkelijk in het gehoor ligt en 

dat de luisteraar meeneemt door de geschiedenis 

van het lijden en sterven van Christus.  

 

De liedteksten zijn geschreven door Ria Borkent en door dirigent Dirk Zwart van Salem 

in 1998 van muziek voorzien.  

Het resultaat is een toegankelijk werk, waarin schriftlezingen – overwegend uit het 

evangelie van Marcus - worden afgewisseld met liederen door het koor. 

Vaak wordt in het lied nog iets van het verhaal verteld, maar ook kan de luisteraar de 

tekst op zichzelf betrekken.  

Het werk bestaat uit vier delen: Jezus met zijn leerlingen, de gevangenneming en het 

proces, de kruisiging, begrafenis en eindigt – in tegenstelling tot de meeste Passies – 

met de opstanding. De verschillende delen van het oratorium worden ingeleid of be-

sloten met een meerstemmig motet.  

Het oratorium heeft wel overeenkomsten met de bekende Passies, maar door het ge-

sproken woord en het prominente aandeel van de gemeentezang is de sfeer reflectief 

en meditatief.  

De koorzang wordt begeleid door vleugel, orgel en trompet.  Ds. Henk-Jan Ketelaar 

verzorgt de gesproken teksten. 

Om een voorproefje te nemen kunt u op de website www.dirkzwart.com fragmenten 

beluisteren. Selecteer CD, nr 8, “Het Lam dat ons doet leven”.    

 

De dienst begint om 10.00 uur. (Attentie: dit weekend begint de zomertijd, dus gaat 

de klok een uur vooruit!) 

De Bethelkerk is te vinden op het kruispunt van de 2e Barendrechtseweg en de Dorps-

straat. 

U bent bij deze van harte uitgenodigd. 

 

Interkerkelijk koor Salem – Leo Gielbert 

Heer, ik zing dit lied voor U, 

met heel mijn hart 

en aanbid U als mijn God, 

met al mijn kracht, 

Ik belijd Uw grote Naam, 

met mijn verstand, 

alles wat ik heb  

    komt  

uit Uw hand. 

 

 

 

 

Ik heb U lief, met heel mijn hart, 

Ik heb U lief, met al mijn kracht, 

Ik heb U lief, met heel mijn leven, 

ik wil Uw liefde geven, 

aan de mensen om mij heen. 
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Passie-Paascantate Chr. Gem. Koor Groote Lindt 

Op zaterdag 27 maart hoopt het “Chr. Gem. Koor 

Groote Lindt” samen met het zusterkoor 

“Interkerkelijk Evangelisatiekoor Zuidland “ de ge-

hele Passie-Paascantate “Van Liefde Ongekend” ten 

gehore te brengen. Het lijden en sterven van onze 

Heiland staat in dit werk in het Nederlands in het 

middelpunt. 

Componist Johan Bredewout en tekstdichter Hans de Ruiter behoeven eigenlijk geen 

nadere introductie na onze vroegere uitvoeringen, o.a. ook in H.I. Ambacht, van “De 

Schepping”.  Ook van het eerste deel  “Christus is waarlijk opgestaan” - de Paascanta-

te - dat we vorig jaar met erg veel positieve reacties mochten uitvoeren, hebben de 

beide heren ook in deze omgeving naam gemaakt. Een aantal melodieën en gezangen 

zullen U bekend voorkomen.  

De koren worden ondersteund door bekende musici: de nieuwgeslagen ridder André de 

Jager op het mooie orgel; Hans Veldhuizen komt weer uit Amsterdam om met zijn mu-

zikaliteit de vleugel tot lofgezang te brengen; Kees Alers is bekend wegens zijn fijne 

spel op de dwarsfluit; Yta van der Zwaag is bij ons een begrip met haar onafscheidelij-

ke hobo; Anton Weeren en Arthur Kerklaan  spelen geweldig  goed trompet.  

De teksten, die de verbinding vormen tussen de op muziek gezette delen, worden 

weer gesproken door de vaste, betrouwbare stem van onze Ds. C. Hendriksen uit Rijs-

oord. 

De algehele leiding is weer in de vertrouwde handen van onze kundige, enthousiaste 

en al 20 jaar door ons gewaardeerde dirigent Peter Overduin. 

De Bethelkerk , Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht is open om 18.45 uur en om 19.30 

uur begint deze, naar wij hopen, prachtige muziekavond. 

De kaarten kosten slechts 8 Euro. De boekhandels “Boeketetcetera” in H.I. Ambacht 

en “De Hoop” te Zwijndrecht, maar ook de leden, kunnen U aan kaarten helpen. Van-

zelfsprekend zijn er ook aan de deur van de kerk nog kaarten verkrijgbaar. 

Zondagavondzang in Zwijndrecht 
 

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u op zondag 28 maart om 19.30 uur 

weer uit in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. 

De Zondagavondzang bestaat zoals altijd uit een keur van liederen uit zeer verschil-

lende bron. Samen met ons, onder leiding van Cor de Haan, wordt het 

ongetwijfeld weer een mooi geheel. Het orgel wordt bespeeld door 

onze repetitor Edwin Vooijs.  

Van harte welkom en breng uw familie en bezoek gewoon mee! 
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

Koor-en samenzangdienst  op zondag 14 maart a.s. 

Medewerking verleent  

het Chr. Mannenkoor “Scheveningen “ o.l.v. Jimco Zijlstra  

 organist Martin Mans 

panfluit Liselotte Rokyta 

meditatie ds. J. Meijnen, Haarlem 

 

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 

Gemaakt naar Uw beeld 

 
God, wij zijn mensen naar Uw beeld; zo heeft U ons gemaakt 

met handen en voeten, ogen, oren en een mond, 
maar we zijn allemaal anders. 

Dit past bij de één en dat weer beter bij de ander. 
Help ons om dat te doen wat het beste bij ons past, 

dan komen we tot ons recht, 
dan kunnen we worden 
wie we eigenlijk ook zijn.  

 
Geef ons de moed om nee te zeggen 

als we vinden dat dat moet; 
geef ons de kracht om er dwars tegen in te gaan 

als dat goed is; 
geef ons de rust om na te denken 

wie we willen zijn. 
 

God, wij zijn mensen naar Uw beeld; ieder met een eigen kleur. 
Help ons om al die kleuren te gebruiken 

voor een vrolijke, betere wereld.  
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Vanuit de kindernevendienst 
 

We zijn alweer een paar weken bezig met het project van de 40-dagentijd. De poster 

hangt in de kerk, we horen de verhalen van Mozes en praten over de onderwerpen die 

we hebben uitgekozen. Fijn dat we alweer een paar weken lang een flinke groep kin-

deren naar de eigen ruimte zien gaan! Fijn ook dat de leiding altijd weer bereid is een 

goede voorbereiding te doen en op een creatieve manier met het onderwerp aan de 

slag te gaan. Het leuke aan verschillende mensen die leiding geven, is dat iedereen 

dat ook op een eigen manier doet, wat het hopelijk voor de kinderen ook verrassend 

en plezierig houdt! 

Op zondag 28 februari was het onderwerp: Vluchtelingen, met name het vluchtelin-

genwerk in Ridderkerk. Greet Lodder verleende haar medewerking; in de eigen ruimte 

is goed gesproken en ook veel gevraagd aan Greet. Het gedicht dat Greet na de kin-

dernevendienst voorlas in de kerk maakte bij veel mensen gevoelens los. De vraag 

kwam van een aantal mensen om dit gedicht in Ra’tW te plaatsen. We doen dat bij 

deze graag. 

 

 

 Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen, 

 van angst of honger of pijn. 

 Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken,  

 als je dochter brutaal wordt verkracht. 

 Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen, 

 omdat je eens zei wat je dacht. 

 Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd, 

 omdat je iets anders gelooft. 

 Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen,  

 als alles is weggeroofd. 

 Ik hoop dat je nooit hoeft te zien,  

 dat het land onder je ogen verbrandt. 

 Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken,  

 om asiel in een veilig land. 

 Maar stel dat het zou gebeuren,  

 dan hoop ik voor jou en voor mij, 

 op een land dat je zal omarmen  

 en zegt: "Kom maar hier, je bent vrij". 
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Aan alle kinderen van groep 4 tot en met 8 van de basisschool 

Van 3 juli 2010 tot en met 10 juli 2010 gaan we weer op 

 

KAMP!!!!!!!! 

 

Dit is de eerste week van jullie zomervakantie. 

 

Zoals al vele jaren gaan we weer naar de Loonse en Drunense duinen. 

Het veld ligt tegen de duinen en bossen aan. Er zijn vaste toiletten.  

Natuurlijk slapen we zoals altijd in tenten. 

 

De prijs voor deze week bedraagt € 90,00 per kind.  
Ga je mee, lever dan onderstaand strookje voor 23 april 2010 in bij Mirjam op den 

Brouw-Bestebreurtje, Ds. Sleeswijk Visserstraat 26 in Rijsoord. 

 

 

 

Heb je nog vragen? 

Dan kan je altijd even bellen met Mirjam op den 

Brouw-Bestebreurtje, telefoonnummer (0180) 46 

48 41 / (06) 103 833 72  

of Arjan de Koning, 

telefoonnummer (06)53 64 36 68.  

Liefst na 18.00 uur. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NATUURLIJK GA IK MEE OP KAMP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

Naam: …………………………………………………………….. Jongen / Meisje 

 

 

Adres: ……………………………………………………………..  

 

 

Postcode + Woonplaats:………………………………………… 

 

 

Telefoonnummer:………………………………………………… 

 

 

Geboortedatum:…………………………………………………..Groep:…………… 
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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 


