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PINKSTERGEEST  

 

Vlammen van haat  

worden aangewakkerd door stormen van afgunst 

jaloezie en nijd  

worden geblust door vuur van liefde 

ontstoken door een bries  

uit hart en geest  

dat heet geloof 
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Erediensten 

 
Zondag 2 mei 

vanaf 09.10 uur   worden Opwekkingsliederen gezongen 

09.30 uur : Drs. R.D. van Schouwen uit Honselersdijk 

Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 

Kinderoppas : Pauline en Willemijn Bezemer 

Chauffeurs : G.T. van der Waal en C.J. op den Brouw 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 9 mei 

09.30 uur : Ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Donderdag 13 mei   Hemelvaartsdag, dienst in de Hervormde Kerk 

09.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

 

Zondag 16 mei 

09.30 uur : Ds. G.H. Labooy uit Papendrecht 

   Tevens Tienerviering 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 

Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 23 mei   Pinksteren 

Deze dienst wordt uitgezonden door de SLOR 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Lineke Baars 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Zending 

    2e Onderhoud gebouwen 
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Zondag 30 mei 

09.30 uur : Dhr. H. Wolterink 

Kindernevendienst : Pia van der Linden 

Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 

Chauffeurs : E. de Ruiter en P. van der Burg 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 6 juni   Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Elisa van Bruggen en Marian de Vree 

Chauffeurs : P. Bezemer en N.H. Baars 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

Pinksterlied 
 

Geest van omhoog, verwarm ons koude hart, 

Laat ons, van liefde brandend, voor U leven. 

Als wij terneer gedrukt en vol van smart 

ons altijd veilig in uw handen geven, 

komt U bij ons, U vult ons tot de rand 

met vrede, liefde en een weg ten leven. 

 

  Geest van de Heer, doorwaai ons als de wind, 

  geef ons de fierheid, frisheid van geloven. 

  Maak ons vandaag Uw nieuwgeboren kind 

  en richt ons hart op alles wat van boven 

  ons overspoelt, ons leven steeds bemint 

  en ons niet uit Uw Vaderhand laat roven. 

 

    Geest van het Woord, leer ons de nieuwe taal 

    geborgen en vol liefde steeds te spreken. 

    Laat altijd horen wat U telkenmaal 

    aan ieder volk zegt als Uw heilig teken. 

    Spreek toch Uw Woord, bereid Uw Heilig Maal, 

    dan weten wij: U zult ons nooit vergeten. 

 

 Vervul ons met Uw Heil'ge Geest steeds weer; 

 kom binnen, laat ons aan U overgeven, 

 dan weten wij, wij zijn van onze Heer 

 en Hij bereidt ons in ons aardse leven 

 de toekomst voor. Wij mogen keer op keer 

 in Vader, Zoon en Geest geborgen wezen. 
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Uit de gemeente 
 

Zieken(t)huis en/of langdurig elders verzorgd 

 

Op het moment van schrijven verblijft Clement (junior) Bezemer in 

het ziekenhuis in Dordrecht. Hij herstelt van een ernstige ontste-

king. Heel vervelend als je zo’n pijn hebt aan je oor. Ook is het 

niet leuk als je binnen moet blijven, terwijl het buiten juist mooi 

weer is. Gelukkig helpen de medicijnen om weer beter te worden. 

Als alles goed gaat mag hij over een paar dagen weer naar huis 

(Rijsoordsestraat 10). 

 

Mw. Tameeris woonde 50 jaar aan de Mauritsweg 50. Het afgelopen half jaar verbleef 

zij eerst 2 weken in het Albert Schweitzer Ziekenhuis, daarna 5 lange maanden in het 

Antonius IJsselmonde. Zij verhuist op dinsdag 27 april naar woonzorgcentrum De Gans-

hoek in Lage Zwaluwe. Dit is haar nieuwe tijdelijke adres, in afwachting van een defi-

nitieve plaats in Reyerheem in Ridderkerk.  

Voor wie haar een kaartje wil sturen, of wil bezoeken, geef ik u haar adresgegevens: 

mw. A. Tameeris-Euwijk 

De Ganshoek kamer 110 

Ds. Jamesstraat 18 

4926 BK  Lage Zwaluwe 

Bij de diensten 
 

U ziet mij regelmatig in Opstandingskerk, als voorganger of als 

kerkganger. Als kerkganger herken ik inmiddels steeds meer gezich-

ten en namen. Als ik voorin de kerk sta, als voorganger zogezegd, 

dan leer ik de plaatselijke liturgische vormen kennen. In de komen-

de maand wissel ik weer om de week van plaats met een gastvoor-

ganger. U hebt deze vrouwen en mannen misschien al eens ge-

hoord, voor mij is het telkens weer een verrassing hoe zij hun kerk-

dienst vormgeven. Voor u en voor mij is het een goede afwisseling.  

Op zondag 9 mei gaat ds. K.D. van den Hout voor, gemeentepredikant in  Giessenburg.  

Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag, ga ik zelf voor in de Hervormde Kerk. Deze 

dienst begint vroeger dan op zondagen, namelijk om 9.00 uur.  

Op zondag 16 mei is ds. G.H. Labooy uit Papendrecht onze voorganger.  

Op zondag 23 mei vieren wij Pinksteren, het feest van de Geest. Jacob van Nes, één 

van onze gewaardeerde organisten, en zijn zus Ali zijn gevraagd om samen aan deze 

dienst mee te werken. Wij zien uit naar dit samenspel van broer en zus! 

Dhr. H. Wolterink uit Alblasserdam gaat voor in de kerkdienst op zondag 30 mei, de 

zondag van de Drie-eenheid.  

Op zondag 6 juni zal ik voorgaan in de morgendienst waarin wij ook het Heilig Avond-

maal zullen vieren.  

 

Van harte gezegend diensten toegewenst!       

 

ds. G.H. Offringa 
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Wil het al wat wennen? 
 

“Wil het al wat wennen?” Bij mijn kennismakingsronde wordt deze 

vraag regelmatig aan mij gesteld. Elke keer probeer ik een nieuw 

antwoord te bedenken, al naar gelang de vraagsteller. Ook is de 

ene dag de andere niet. In het predikantenbestaan gaat het toch 

vooral om de communicatie. Ik vind het fijn om in Rijsoord te wo-

nen en te werken, om iedereen te mogen ontmoeten, in en om de 

kerkdiensten (zie hiernaast), bij de repetities voor de musical Mo-

zes, of andere gelegenheden.  

Tijdens de weken die aan het Paasfeest voorafgingen heb ik het 

‘Ridderkerkse’ beter leren kennen. Elke vrijdagavond waren er momenten van verstil-

ling en gebed in verschillende Ridderkerkse kerken. Een uitgelezen mogelijkheid om 

de kerken van binnen te zien en collega’s, gemeenteleden, musici en zelfs een archi-

tect (Levensbron) te ontmoeten. En zo ging het maar door. Met Pasen kreeg ik een 

heerlijke paasstol. U hebt het maar goed met mij voor. Ook werd een deel van het 

liturgisch bloemstuk uit de Opstandingskerk bij mij bezorgd. Met een variant op de 

uitspraak van de paus zeg ik dan: “Bedankt voor die blóemen, die ook dit jaar de vie-

ring van het Paasfeest in de Opstandingskerk opluísterden!” In het tuintje van de pas-

torie groeit en bloeit van alles: het is niet alleen maar len-

te in Twente. Ik dank die paar ervaren heren die mij met 

hun raad en daad hielpen met snoeien en wieden.  

Mijn vrije dagen besteedde ik onder meer met een bezoek-

je aan het cruiseschip Rotterdam. Een ander mooi uitstap-

je vond ik een fietstocht over de Pruimendijk naar Alblas-

serdam en de polder met de molens van Kinderdijk 

(werelderfgoed). Ook ging ik weer eens naar mijn oude standplaats Schipluiden en 

deed daarna enkele boodschappen in Delft. In beide plaatsen heb ik heel wat voet-

stappen liggen.  

 

Om kort te gaan: het begint dus al aardig te wennen. Met u hoop ik op een mooie 

voorjaarstijd!  

 

Hartelijke groeten, ds. Herman 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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Kerkelijke stand 

 
Geboren op 16 maart 2010   

Lennard 

zoon van Sjoerd en Mirjam op den 

Brouw-Bestebreurtje, 

Ds. Sleeswijk Visserstraat 26 

2988 XC Rijsoord 

Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties en-

zovoorts, 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. 

A3 Tameeris gaat verhuizen 
 

Na 50 jaar aan de Mauritsweg 50 te 

hebben gewoond, na 2 weken Albert 

Schweitzer Ziekenhuis en na 5 maan-

den Antonius IJsselmonde, ga ik op 27 

april 2010 tijdelijk verhuizen naar De 

Ganshoek in Lage Zwaluwe, in af-

wachting van een definitieve plaats in 

Reyerheem in Ridderkerk.  

Mijn adres wordt: 

 

De Ganshoek, kamer 110 

Ds. Jamesstraat 18 

4926 BK  LAGE ZWALUWE 

� 06-54956610 

Bedankt iedereen 

 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 

voor de aandacht die ik heb ontvangen in 

de vorm van kaarten, bloemen, telefoon-

tjes en bezoeken tijdens mijn verblijf in 

het ziekenhuis en in het revalidatiecen-

trum. In het bijzonder ds. Versteeg be-

dankt voor al zijn bezoeken. Alle aan-

dacht heeft mij goed gedaan tijdens deze 

zware periode. Inmiddels ben ik al weer 

een aantal weken thuis en gaat het her-

stel voorspoedig. 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

      Adrie en Sjaan Leentvaar 

Bedankje 
 

Wij willen iedereen bedan-

ken die op wat voor manier 

(kaart, bezoekje, telefoon-

tje, cadeau) dan ook aan 

ons heeft gedacht bij de 

geboorte van Lennard. 

  

   Hartelijk dank! 
Sjoerd, Mirjam en Lennard  

    op den Brouw 

Inloopochtend 

 
U bent van harte welkom op de inloop-

ochtenden op  

6 mei en 20 mei 

We noemen ook vast 3 juni 

 
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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NBG Bijbelleesrooster mei 
 

za. 1  Openbaring 19:1-10  

zo. 2  Openbaring 19:11-21 

ma. 3  Openbaring 20:1-10 

di. 4   Openbaring 20:11-15 

wo. 5  Openbaring 21:1-5a  

do. 6  Handelingen 15:1-5  

vr. 7   Handelingen 15:6-21 

za. 8  Handelingen 15:22-35  

zo. 9  Psalm 107:1-22 

ma. 10  Psalm 107:23-43 

di. 11  Exodus 20:1-17 

wo. 12  Exodus 20:18-26 

Hemelvaartsdag  

do. 13  Lucas 24:44-53 

vr. 14  Exodus 21:1-11  

za. 15  Exodus 21:12-25  

zo. 16  Exodus 21:26-36  

ma. 17  Exodus 21:37-22:8  

di.18  Exodus 22:9-19  

wo. 19  Exodus 22:20-30  

do. 20  Exodus 23:1-9  

vr. 21  Exodus 23:10-19 

za. 22  Exodus 23:20-33 

Eerste Pinksterdag  

zo. 23  Exodus 24:1-11 

Tweede Pinksterdag  

ma. 24  Exodus 24:12-18  

di.25  Psalm 68:1-11  

wo.26  Psalm 68:12-24 

do. 27  Psalm 68:25-36 

vr.28  Joël 2:18-27 

za. 29  Joël 3:1-5 

zo. 30  Joël 4:1-8  

ma. 31  Joël 4:9-21 

 

Juni 

di. 1   Lucas 6:1-11  

wo. 2  Lucas 6:12-26  

do. 3  Lucas 6:27-38 

vr. 4   Lucas 6:39-49  

za. 5  Lucas 7:1-10 

Verjaardagen in mei en begin juni 
 
8 mei 1930  
Mevrouw  C. Nugteren 
Koningshof 5 
2981 DA Ridderkerk 
 
23 mei 1925  
Mevrouw  J.W. v.d Staay - van Rees  
Boksdoornstraat 144  
2982 BD Ridderkerk 
 
23 mei 1926  
Mevrouw A. Tameeris - Euwijk  
De Ganshoek, kamer 110 
Ds. Jamesstraat 18 
4926 BK Lage Zwaluwe 
       
1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45  
2985 TA Ridderkerk 
 
2 juni 1926  
Mevrouw K.B. v. Nes - v.d. Hout  
Vlasstraat 22 
2988 XR Rijsoord 

 

 

 

 

V an harte  gefeliciteerd  

en  een   

fijne dag toegew enst! 

 

“Twijfel nooit in het donker aan wat 

God je in het licht heeft gezegd” 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 maart 2010 
 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Hebreeën 3 

‘luisteren naar zijn stem’, waarna zij ons voorgaat in gebed. 

 

Er zijn geen vragen naar aanleiding van de notulen van 17 februari. 

Ds. Offringa meldt ons de geboorte van een zoon bij Sjoerd en Mirjam 

op den Brouw. Bij de ingekomen stukken is er onder andere een enquête over de le-

denregistratie, dit in verband met een nieuwe registratievorm in de nabije toekomst.  

Vanuit de wijkteams zijn geen bijzonderheden te melden. We bespreken kort de opzet 

van het groot huisbezoek op 11 april. Na de inleiding op het thema door dhr. Nico 

Evers, gaan de gemeenteleden in groepjes uit elkaar om met elkaar over bepaalde 

vragen na te denken en te discussiëren. De terugkoppeling van hetgeen wordt bespro-

ken kan de kerkenraad meenemen in de besluitvorming rond het onderwerp ‘andere 

levensverbintenissen’.  

In deze kerkenraadsvergadering is een herstart gemaakt met het pastoraal ½ uur.  

In dit ½ uur wordt om toerbeurt door een ambtsdrager een gespreksonderwerp inge-

bracht. Deze keer wisselen we van gedachten over het onderwerp VVB. 

Onder agendapunt 7 komen de vacatures aan bod. Komend seizoen zoeken we de vol-

gende functies: 1 wijkouderling, 1 jeugdouderling, 1 diaken, 1 ouderling penningmees-

ter en 7 pastoraal medewerkers. Tevens dient er gezocht te worden naar een nieuwe 

secretaris voor het College van Kerkrentmeesters. De namen die zijn ingeleverd zijn 

uitgangspunt voor benoeming.  

Het College van Diakenen meldt ons dat er vanaf Witte Donderdag bij de vieringen van 

het Heilig Avondmaal naast wijn er ook druivensap zal zijn.  

Het College van Kerkrentmeesters is zoekende naar een geschikte oplossing voor kerk-

telefonie. Het systeem “Lucas 2” lijkt een goed alternatief. Indien gewenst zijn ook 

de luisteraars van de cassette gebaad bij deze oplossing, de dienst is direct mee te 

beluisteren. 

Het is wel nodig dat er een computer in de kerk komt, waardoor ook gemeenteleden 

met een computer thuis kunnen meeluisteren.  

Alle huidige luisteraars van de kerktelefoon krijgen een brief met uitleg.  

Het College regelt dit. 

Ook heeft het CvK bericht ontvangen over het wijzigen van de normbezetting nu we 

van een fulltime naar een parttime (80%) predikantsplaats zijn gegaan. De voorzitter 

en scriba zullen dit oppakken.  

Vanuit de ZWOE wordt aangegeven dat de voorbereiding voor de reis naar Rwanda is 

volle gang is. Vanuit de deelnemende kerken gaan in ieder geval mw. Annemarie Ta-

merius en onze voorzitter Ellie Lagendijk mee.  

Het landelijk thema voor de startzondag 2010 is bekend: “Vol van Hoop” en moet na-

der worden uitgewerkt.  

Er zijn geen bijzonderheden te melden vanuit de Liturgiecommissie en het Kerkelijk 

Overleg Rijsoord.  

Ook uit de notulen van de jeugdraad lezen we dat we een actieve jeugdraad hebben. 

De kerkenraad is daar blij mee en dankbaar voor!  

De functieomschrijving voor jeugdouderling is vernieuwd en helpt bij het zoeken naar 

een nieuwe jeugdouderling. Eerlijkheid en helderheid in taken die een bepaalde func-

tie met zich meebrengt wordt als zeer belangrijk gezien.  
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De verslagen van de Classisvergaderingen zullen voortaan als persbericht in Rijsoord 

aan ’t Woord worden opgenomen.  

De voorzitter doet mondeling verslag van de avond van de Missionaire Ronde, waar ook 

een map onder de aanwezigen is uitgedeeld met daarin 30 kansrijke modellen voor 

gemeente-zijn.  

Naast G.O.T. heeft ook ds. Offringa deze map in bezit. 

We houden het Censura Morum in verband met de viering van het 

Heilig Avondmaal op Witte donderdag, waarna mw. M. de Koning 

ons voorgaat in gebed en de voorzitter de vergadering sluit.  

 

- Caroline Bode - 

- Persbericht van de Protestantse Classis Dordrecht - 
 

 De classis in het nieuws     

 

Waar hebben jongeren behoefte aan? 

 

Daarover praat de classis op donderdag 20 mei. En u kunt meepraten over dit belang-

rijke onderwerp. Om ons te helpen bij het nadenken hierover, is ds. H.J. van Wijnen 

uitgenodigd. De vraag die centraal zal staan is: Hoe dragen we in deze tijd de bood-

schap van het Evangelie over aan de volgende generatie. Dat wil zeggen aan de jonge-

ren in en rondom onze gemeente.  

Ds. van Wijnen is eindverantwoordelijk voor JOP, de jeugdorganisatie van de Protes-

tantse Kerk, en directeur van de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond.  

We gaan praten over de stelling: Voor jongeren is de betrokkenheid bij de gemeente 

waar ze zijn opgegroeid eerder uitzondering dan regel.  

 

Verder inventariseren we waar jongeren behoefte aan hebben.  

We zouden kunnen denken aan:  

1. meer kennis 

2. meer voorbeelden van geloofsleven om hen heen 

3. meer aandacht 

4. meer activiteiten 

5. meer… 

 

Ook gaan we bespreken tegen welke vragen en uitdagingen we het meest aan lopen in 

het uitvoeren van het jeugdwerk in de eigen gemeente. 

Tot slot geven we elkaar de goede voorbeelden door waaruit blijkt dat de jongeren op 

hun plaats zijn in de gemeente.  

Al met al een bijeenkomst die de moeite waard is om een avond voor vrij te maken. U 

gaat gegarandeerd met ideeën en suggesties naar huis. 

U bent van harte welkom op 20 mei in de Rank. Dat is het gebouw naast de kerk De 

Wijnstok in Dordrecht Dubbeldam, Dubbelsteynlaan West 70.  

We beginnen om half acht en eindigen niet later dan tien uur. 

 

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht 

telefoon 078 681 35 39, e-mail: smid.franssen@planet.nl  
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Hebben zij uw zegen- Thema Groothuisbezoek 11 april jl 
 

Op 11 april jl. werd een gemeentebijeenkomst gehouden rond 

het thema “Andere levensverbintenissen”. Naar aanleiding van 

de inleiding van Nico Evers en de gesprekken die we daarna met 

elkaar voerden kwam de vraag naar voren welke verschillende 

levensverbintenissen er tegenwoordig zijn.  

We hebben beloofd dit nog aan u uit te leggen.  

Hieronder volgt een opsomming van de drie vormen.  

Drie levensverbintenissen: 

In Nederland kennen we drie manieren waarop mensen formeel ten opzichte van el-

kaar iets kunnen regelen; het samenlevingscontract, het geregistreerd partnerschap 

en het huwelijk. 

De kerkorde spreekt bij het zegenen van een relatie over een relatie in liefde en 

trouw. Over “hoe”dat formeel geregeld is, zegt de kerkorde niets. Het is dus aan ie-

dere gemeente afzonderlijk om na te gaan welke relatievormen zij als een verbond 

van liefde en trouw zien. 

 

Het samenlevingscontract 

Waar het “geregistreerd partnerschap”en het “huwelijk” voor een groot deel aan el-

kaar gelijk zijn, geldt dat niet voor het samenlevingscontract. Dat laatste is van een 

geheel andere orde. Het samenlevingscontract kan het best gezien worden als een 

unieke regeling tussen twee partijen. Wat zij met elkaar afspreken, bepalen zij zelf. 

Zo kunnen de partners zelf bepalen of ze iets willen regelen met betrekking tot de 

zorgplicht voor elkaar. Bij het geregistreerd partnerschap en het huwelijk geldt die 

plicht automatisch. Een samenlevingscontract heeft slechts juridische gevolgen voor 

de twee partijen die de overeenkomst zijn aangegaan. Bij een geregistreerd partner-

schap of een huwelijk heeft de overeenkomst ook juridische gevolgen in de verhoudin-

gen tot anderen. 

Opmerkelijk is dat het samenlevingscontract ook daadwerkelijk verplicht tot samen-

wonen. Bij een geregistreerd partnerschap of een huwelijk is dat geen voorwaarde. 

Een ander belangrijk punt is dat bij een samenlevingscontract geen aanverwantschap 

ontstaat. Als je een geregistreerd partnerschap of een huwelijk aangaat is dat wel het 

geval. De familieleden van de ene echtgenoot worden “aangetrouwde|”familie van de 

andere echtgenoot. De aanverwanten hebben ook bepaalde rechten. Het samenle-

vingscontract wordt gesloten ten overstaan van een notaris. 

 

Het geregistreerd partnerschap 

Het geregistreerd partnerschap werd door velen gezien als een alternatief voor het 

huwelijk, toen het huwelijk nog niet was opengesteld voor paren van gelijk geslacht. 

Nu dit wel zo is, is het geregistreerd partnerschap niet afschaft, maar blijven bestaan. 

Het is niet alleen een overeenkomst bestemd voor paren van gelijk geslacht, maar 

voor allen die om de een of andere reden niet kiezen voor het huwelijk. Het is wel of/

of. Je kunt niet en een geregistreerd partnerschap hebben en getrouwd zijn. Zoals ge-

zegd zijn het geregistreerd partnerschap en het huwelijk in vele opzichten gelijk. 

Toch zijn er kleine verschillen.  
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Eén van die verschillen is dat de partners bij het huwelijk de overeenkomst met elkaar 

aangaan door het geven van een “jawoord”. Bij het geregistreerd partnerschap mag 

men zelf een vorm kiezen voor deze verklaring. 

Ook is er een verschil als het gaat om de volgorde “overheid”en “kerk”. Wettelijk is 

het nog steeds zo dat de kerk alleen maar een huwelijk mag inzegenen nadat eerst 

het burgerlijk huwelijk is gesloten. Deze volgorde ligt vast. Bij een geregistreerd part-

nerschap laat de overheid dat vrij en is het aan de plaatselijke gemeente hoe daar-

mee om te gaan. 

Er is ook verschil als het gaat om het beëindigen van de overeenkomst. Bij een geregi-

streerd partnerschap kan dat zonder tussenkomst van de rechter als beide partijen 

ermee instemmen. Bij de ontbinding van een huwelijk komt de rechter er altijd aan te 

pas. 

Als het gaat om de rechten en plichten van de partner ten opzichte van elkaar, is er 

geen verschil met het huwelijk. Het geregistreerd partnerschap wordt gesloten ten 

overstaan van een ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Het huwelijk 

Het huwelijk als vorm van wettelijke overeenkomst tussen twee partner is het 

nieuw. Het is alleen nieuw dat het huwelijk nu ook is opengesteld voor paren van 

gelijk geslacht. Het is dan ook onjuist om te spreken van een homohuwelijk. Dit 

laatste zou veronderstellen dat er naast het ’gewone” huwelijk ook nog een apart 

huwelijk zou zijn voor homo’s. Dat is onjuist. De Nederlandse wetgeving kent maar 

één huwelijksvorm. We doen er daarom beter aan om in plaats van over 

“homohuwelijk” te spreken over huwelijk tussen paren van gelijk geslacht. 

Wie eerder een geregistreerd partnerschap had, kan dit laten omzetten in een hu-

welijk. Het is dus of/of. Het omgekeerde is eveneens mogelijk. Een huwelijk kan 

ook worden omgezet in een geregistreerd partnerschap. Het huwelijk wordt ook 

gesloten ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

 

Tot zover de uitleg. De kerkenraad gaat aan de slag met al het genoemde tijdens de 

gemeentebijeenkomst en komt daarna weer bij u als gemeente terug.  

U hoort er nog van. 

 

Namens de kerkenraad 

Ellie Lagendijk 

PCOB 
 

Op woensdag 26 mei houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)  

weer haar maandelijkse bijeenkomst.  

Mw. R. van Renes uit Leiden vertelt verhalen uit een uitgebreid reper-

toire: volksverhalen, legenden, sprookjes van o.a. Lagerhoff en Ander-

son. 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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Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 

Via Mw. G. Verveer  Diaconie               €    10,00 

Via Dhr. W. IJsselstein Paasgroet              €      2,70 

Via Dhr. W. IJsselstein Paasgroet              €    10,00 

Via Dhr. W. Haasjes  Paasgroet   €    10,00 

Via Dhr. W. Haasjes  Bloemen   €    10,00 

Via Mw. J. Lodewijk  Paasgroet   €      5,00 

Via Mw. W. Barnard  Busje kerktelefoon €  162,70 

 

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

 

Kees Alblas 

Penningmeester CvD 

Verantwoording giften College van Kerkrentmeesters 
 

24 januari t/m 14 april 2010 

 

P. Sinterniklaas Cassettebandjes   €  20,00 

A. Leentvaar Rijsoord aan ‘t Woord  € 20,00 

Mevr. N. van Duijn Elisabeth Bode   € 60,00 

P. Kuiper Bloemen     €  5,00 

P. Kuiper Bloemen     €   5,00 

Mevr. De Jong–Alblas Kerk     € 10,00 

Mevr. N. Kroos Elisabeth Bode   € 60,00 

Mevr. P. vd Linden Kerk     € 10,00 

Vrouwenvereniging Kerk     €     403,65 

Ds. H. Offringa Kerk     € 10,00 

Mevr. T. vd Waal Rijsoord aan ‘t Woord  € 10,00 

 

Het Kan!  Sta op voor een betere wereld 
 

Dit was het thema van de afgelopen 40 dagentijd, waarin we 

gespaard hebben voor één project, nl. "het Irpanãni project" 

bestemd voor Bolivia. 

Wij als diaconie, ZWOE en Kindernevendienst willen u harte-

lijk bedanken voor uw gulle gaven. 

 

We hebben het mooie bedrag bijeen gespaard van € 669,16. 

  

Uw diaconie 
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Opbrengst Collectes 
 
3 jan.  Kerk       € 140,45 
           Onderhoud      €   99,00 
           Jeugd      €   40,61 
 
10 jan. Kerk      € 145,13 
            Onderhoud      €   91,46 
            Jeugd      €   36,44 
 
17 jan.  Diaconie (H.A)      €  241,40 
            Onderhoud      € 155,00 
            Jeugd      €   36,02 
 
24 jan. Oecumene      €  138,72 
            Zending      €  102,06 
            Jeugd      €    41,42 
            Haïti       €1.650,25 
 
31 jan. JOP      €   175,43  
            Onderhoud      €   152,52 
            Jeugd      €     43,81 
 
7 feb.    Werelddiaconaat  €  347,20 
            Onderhoud      €   116,30 
            Jeugd      €     44,31 
 
14 feb.  Kerk      €   218,05 
            Onderhoud      €   126,30 
            Jeugd      €     23,05 
 
21 feb.  Diaconie      €  149,25 
            Onderhoud      €  100,15 
            Jeugd      €    64,85 
            Spaardoos  €    58,77 
 
28 feb.  Kerk      €  188,95 
            Onderhoud      €   136,95 
            Jeugd      €    60,68 
            Spaardoos    €    49,75 
 
7 maart Kerk in Actie     €  187,45 
            Onderhoud     €  116,65 
            Jeugd     €    44,91 
            Spaardoos     €    32,45 
 
10 maart Kerk     €  219,73 
              Diaconie     €  182,60  
              Spaardoos     €    41,20 

 
 
14 maart  Kerk     €  218,50 
               Diaconie     €  130,20 
               Jeugd     €    46,64 
               Spaardoos     €    92,95 
 
21 maart  Kerk     €  225,60 
               Onderhoud     €  135,14 
               Jeugd     €    43,99 
               Spaardoos      €    72,50 
 
28 maart  Diaconie     €  186,60 
               Onderhoud     €   113,65 
               Jeugd     €    50,27 
               Spaardoos     €    99,05 
 
1 april     Diaconie     €  217,90 
               Onderhoud     €    88,05 
 
4 april      JOP     €  342,04 
               Onderhoud     €   269,38 
               Jeugd     €     76,59 

De Schepping 
 

Wie raakt niet diep onder de indruk 

van wat God, de Heer geschapen heeft 

de mens, de dieren en alles wat leeft 

alle wezens, groot of klein van stuk. 

 

Het is niet te bevatten, Gods grootheid 

dat Hij alles zo wondermooi heeft gemaakt 

zodat men hier nooit op uitgekeken raakt; 

alles getuigt van Zijn grote majesteit. 

 

Lucht en winden, zee en strand, 

de zon, maan en de sterrenpracht. 

God, de Schepper heeft dit bedacht 

en houdt de wereld  nog in stand. 

 

Looft God, de Schepper van 't heelal. 

Prijst Hem om Zijn wijsheid en macht 

dat Hij de schepping heeft volbracht 

Hij die was en is en er altijd wezen zal.  
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Theologische Vorming Gemeenteleden  
 

Bent u geïnteresseerd in de Bijbel: het ontstaan, tekstonderricht/-uitleg, achtergron-

den, kennis van allerlei aanvullende vakken, kom dan naar de openbare lessenavond 

van de TVG op woensdagavond 19 mei a.s.  

Twee docenten behandelen een onderwerp uit hun vakgebied en er is gelegenheid tot 

stellen van vragen. U krijgt daarmee een indruk hoe het toegaat op de driejarige ba-

siscursus theologie die de TVG verzorgt. Aanloop en koffie vanaf 19.15 uur. 

U kunt uw indrukken over de TVG verder verdiepen door de slotavond van maandag 31 

mei a.s. bij te wonen. Derdejaars cursisten nemen dan afscheid met een vesper, in-

drukken over wat zij geleerd hebben en creatieve bijdragen. U bent welkom vanaf 

19.30 uur. 

Beide avonden zijn gratis en u bent van harte uitgenodigd! Plaats van samenkomst: 

kerkgebouw ‘De Hoeksteen’, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel. 

Meld u even aan bij mw. M. Bezemer, zij geeft u graag nadere informatie. 

tel 078-6153121, e-mail: tvgrotterdam@orange.nl  

 

Bovenstaand stukje is ons vanuit de organisatie Theologische Vorming Gemeenteleden 

van de PKN aangereikt en kan hopelijk uw belangstelling voor deze zeer interessante 

cursus wekken. 

Wij (Pieta en Joop Euser, Janny Zijderveld en Wilma Barnard) hebben inmiddels bijna 

het tweede cursusjaar afgerond. Aanvankelijk keken we tegen de drie jaar aan, maar 

straks (in september) gaan we alweer het laatste jaar in. Geen van allen hebben we er 

een moment spijt van gehad aan de cursus te zijn begonnen. We hebben de nodige 

kennis opgedaan (op het gebied van Oude en Nieuwe Testament, Diaconaat, Pasto-

raat, Liturgiek, Ethiek, Kerkgeschiedenis, Dogmatiek, om maar enkele vakken te noe-

men), maar we hebben ook met de andere cursisten meningen mogen delen en over 

het geloof gesproken. (Dat moeten we in Rijsoord ook veel meer doen!). We zijn een 

hechte groep geworden, die met elkaars wel en wee meeleeft. Elke cursusavond is 

weer min of meer een feest. 

We zijn blij dat we met z’n vieren vanuit Rijsoord deze cursus kunnen volgen. We rij-

den om de beurt en het is prettig om onze ervaringen onderweg (maar ook daarbui-

ten) met elkaar te delen. Het zou fijn zijn als er ook in september a.s. weer meerdere 

mensen uit Rijsoord naar de nieuwe cursus gaan. Echt, het is de moeite waard en u 

hoeft GEEN HUISWERK te maken en EXAMEN doen is er ook NIET bij.  

Wél wordt aan het eind van de cursus een certificaat overhandigd.  

Heeft u mogelijk belangstelling, dan kunt u op de openbare lessenavond alvast een 

voorproefje krijgen van de cursus. Van harte bij u aanbevolen! 

Een veel-gehoorde reclame zegt: Gewoon DOEN! 

 

Wilt u nog meer weten over de cursus dan kunt terecht op 

www.pkn.nl/tvg of het allerbeste is gewoon één van ons even 

aan te schieten om onze enthousiaste verhalen te horen.  

We vertellen ze u graag.                                                   

       

      Pieta en Joop Euser 

                                         Janny Zijderveld 

      Wilma Barnard 
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Clubwerk 
 

We hebben weer een leuk clubseizoen ach-

ter de rug. Op de meisjesclub kwamen el-

ke week tussen de 3 en 10 meisjes en de 

club voor jongens en meiden van groep 7 

en 8 werd tweewekelijks bezocht door ge-

middeld 8 kinderen. We merken elk jaar 

dat het aantal kinderen terugloopt; er 

wordt ook zoveel leuks aangeboden om uit 

te kiezen! Nu ook de brede school van 

start is gegaan in Rijsoord leek het ons een 

goed moment om te stoppen met het aan-

bieden van clubwerk zoals we dat vele ja-

ren hebben gedaan. We blijven graag de 

jeugd van Rijsoord af en toe iets leuks 

aanbieden “vanuit de kerk” in de vorm van 

bijvoorbeeld een leuke bingomiddag of 

avond of een activiteit tijdens de Rijsoord-

dag.  

Gelukkig is er nog steeds het clubkamp; 

we zijn heel blij dat er weer voldoende 

leiding is dit jaar; je geeft tenslotte wel 

een week van je eigen vakantie voor de 

kinderen en da's niet niks! We wensen de 

kampleiding succes voor de voorbereidin-

gen, die in volle gang zijn, en we hopen 

dat er weer een fijn kamp mag komen dit 

jaar! 

Alle namen noemen van clubleiding is niet 

te doen, dat zijn er in al die jaren heel 

veel geweest! Graag willen we wel de 

mensen noemen die dit afgelopen clubjaar 

(en ook al veel jaren daarvoor) zich heb-

ben ingezet: Dat zijn Coby de Koning en 

Petra van Nes voor de meisjesclub. De club 

van groep 7 en 8 werd de laatste jaren ge-

leid door Mirjam Op den Brouw en Pia van 

der Linden en het afgelopen seizoen heb-

ben Lineke Baars en Janis van der Linden 

het zwangerschapsverlof van Mirjam inge-

vuld. 

Alle mensen die - op wat voor manier dan 

ook - zich hebben ingezet voor het club-

werk bedanken we vanaf deze plaats van 

harte! 

 

Pia van der Linden 

 

 

 

La Pipe 30+  

 

We schenken graag uw  

glaasje weer vol  

op 14 mei a.s. vanaf 20.30 uur 

`Passage´ C.M.V. 

 
Op dinsdag 18 mei a.s. is de laatste 

avond van seizoen 2009/2010. 

Dan komt dhr. A. Schouten uit Bles-

kensgraaf met het onderwerp `Alles 

over molens´.  

Spreker staat bekend als een geboren 

verteller dus u moet zeker komen! 

Vorige keer waren er 

gasten, en gasten zijn 

ook deze keer weer van 

harte welkom.  We be-

ginnen om kwart voor 8, 

in de Bron.  

       

  Tot ziens, het bestuur  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer?    Zondag 16 mei 

Te gast bij?  Esther Tamerius 

Waar?     Dijkje 125 - Ridderkerk 

 

Happyhourofpower.blogspot.com  
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Een vernieuwde website voor onze kerk 
 

Onze kerk al jaren vertegenwoordigd op het wereldwijde web! 

Inmiddels al weer enige jaren geleden zijn Wim van Bruggen en Wout Haasjes gestart 

met het bouwen, uitbreiden en bijhouden van de mooie website voor onze kerk. U 

heeft de website waarschijnlijk wel eens bezocht!  

Met veel inzet hebben zij de afgelopen jaren ons allemaal via de digitale snelweg be-

diend van (historische) informatie over bijvoorbeeld gebouw, zegel en orgel, maar ook 

met foto’s van bijzondere diensten en activiteiten, en ui-

teraard met nieuwtjes uit en over onze kerk! Ook zijn sinds 

2007 de meest recente edities van Rijsoord aan ’t Woord 

‘online’ te lezen, wat vooral door betrokkenen van buiten 

Rijsoord bijzonder op prijs wordt gesteld! Kortom: het is een 

groot compliment waard dat zij jaren geleden het voortouw 

hebben genomen in het in gebruik nemen van dit nieuwe, 

moderne medium, en dat zij jarenlang deze taak hebben uit-

gevoerd. Wim en Wout: enorm bedankt! 

 

Waarom dan een vernieuwing van de website? 

Wel, met de komst van allerlei nieuwe technieken voor het bouwen en onderhouden 

van een website is – uiteraard in goed overleg – besloten om over te gaan op een 

nieuw type website. In januari van dit jaar is Janis van der Linden gestart met de op-

zet van een nieuwe website waarbij elke commissie, groep en club binnen onze kerk 

zelf de mogelijkheid heeft op zeer eenvoudige manier zelf informatie te plaatsen op 

de website. U kunt het zo zien dat een speciaal aangewezen afgevaardigde van bij-

voorbeeld de bazaarcommissie informatie kan plaatsen op de pagina van de bazaar, en 

dat een speciaal aangewezen afgevaardigde van bijvoorbeeld de jeugdraad informatie 

kan plaatsen op de pagina over de jeugdraad. Hierdoor zorgen we ervoor dat de web-

site niet alleen voor ons allemaal, maar ook dóór ons allemaal actueel wordt gehou-

den! De praktische uitvoering hiervan wordt op korte termijn met afgevaardigden van 

elke commissie besproken.  

Ook is gekozen voor een nieuwe naam: de website is voortaan te vinden op 

www.opstandingskerkrijsoord.nl.  

 

Voor en door onze gemeente, maar wel discreet 

Uiteraard is er uitgebreid besproken hoe we dit project op een zo veilige en discreet 

mogelijke wijze kunnen realiseren, waardoor we er allemaal op kunnen vertrouwen 

dat de informatie die op de website wordt geplaatst geschikt is voor het ‘grote 

publiek’ en uiteraard niet onze privacy schendt. Zo worden nieuwe nieuwsberichten 

alleen maar geplaatst door Ellie (Lagendijk), Herman (Offringa) of Janis, en ontvangen 

zij ook automatisch melding wanneer een commissie zijn of haar pagina heeft aange-

past, zodat we dit op inhoud kunnen nalezen. Daarnaast staan er alleen ‘algemene’ e-

mailadressen op de website, zoals kerkenraad@opstandingskerkrijsoord.nl. Hiermee 

voorkomen we dat uw privé e-mailadres online te vinden is, maar kunnen we toch zor-

gen dat mensen van buiten onze gemeente per e-mail contact met ons op kunnen ne-

men. De e-mail die ontvangen wordt, wordt automatisch doorgestuurd naar de juiste 

personen. 
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En wat is er verder eigenlijk anders aan de nieuwe website? 

Wat u het eerste op zal vallen is de ‘look’: de website heeft 

een nieuwe vormgeving gekregen, die hopelijk een positieve 

bijdrage levert aan de gebruiksvriendelijkheid. Ook is er 

een nieuwe indeling. In de linkerkolom op de website vindt 

u de algemene informatie, zoals de werktijden van onze 

predikant, een fotoalbum, de kerk-agenda (met daarin o.a. 

de activiteiten in onze kerk en het preekrooster!), diverse 

publicaties en de historische informatie over onze kerk. In 

de rechterkolom vindt u de pagina’s van de verschillende 

commissies en werkgroepen binnen onze gemeente. 

 

Uw bijdrage is belangrijk! 

Er staat nu al veel informatie online, maar het is natuurlijk geweldig als we de websi-

te zo compleet mogelijk kunnen krijgen. Het is de bedoeling dat alles wat er leeft bin-

nen onze gemeente weerspiegelt op de website. Niet alleen om zelf te lezen en terug 

te vinden, maar ook om uit te stralen naar de buitenwereld! Heeft u dus een suggestie 

voor in de agenda? Heeft uw commissie een nieuw project waaraan gewerkt wordt? 

Vindt u ergens onjuiste informatie of een (spel)fout? We vinden het heel prettig als u 

dit allemaal meldt!  

Het makkelijkste is dat natuurlijk via de e-mail (website@opstandingskerkrijsoord.nl) 

maar gewoon een praatje in de kerk of een telefoontje (06-46620695) mag natuurlijk 

ook.  

 

Rest mij alleen om u vooral aan te bevelen een kijkje te nemen op 

de vernieuwde website: 

www.opstandingskerkrijsoord.nl! Veel plezier! 

 

Janis van der Linden 

Tienerviering  
 

In mei hebben we het met elkaar over de tien geboden. Zijn 

die leefregels uit de Bijbel eigenlijk nog wel op ons van toe-

passing? En wat vinden we eigenlijk goede regels? We zien 

jullie graag op zondag 16 mei! 

 

Tienerviering  : Zondag 16 mei 2010 

Onderwerp  : Leefregels 

Aanvang    : 9.30 uur, direct in de soosruimte 

Afsluiting    : In de kerk dus ongeveer 10.30 uur 

 

O ja, en nog even een reminder: op vrijdag 18 juni gaan we met elkaar een strand-

wandeling maken als afsluiting van het seizoen! Zet vast in je agenda dat je om 18.30 

uur klaar moet staan bij de Fontein. 

 

Tot ziens!  

Anda, Elselien, Heleen en Janis 
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- Persbericht van de CWN -  HEMELVAART IN DELDEN 
 

In de hemelvaartsvakantie - van woensdag 12 mei t/m zondag 

16 mei 2010 - wordt de 35e voorjaarsconventie van de Charis-

matische Werkgemeenschap Nederland (CWN) gehouden in het 

conferentiecentrum ‘De Kroeze Danne’ bij Delden. 

 

De CWN is een bijzondere oecumenische organisatie.  

Een werkgemeenschap en dus geen gesloten groep. Het is een enthousiaste interker-

kelijke beweging van kerkelijk betrokken mensen, die gericht is op de charismatische 

vernieuwing van de kerken. Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en in de herfstva-

kantie - is er een landelijke meerdaagse bijeenkomst, een 'conventie'. 

 

Inspiratie en heelwording 

De CWN heeft speciale aandacht voor het werk van de Heilige Geest: inspiratie, ge-

loofsverdieping en openheid voor geloofservaringen (de 'gaven van de Geest'). In het 

pastoraat en de vieringen ligt de nadruk op heelwording en verdieping van de liturgie. 

Voorbede neemt een belangrijke plaats in. 

De gemiddelde CWN' er is jong, want kinderen en tieners nemen vaak enthousiast hun 

ouders mee, in plaats van andersom! 

 

Thema, sprekers, workshops 

Het thema van deze voorjaarsconventie is ‘De wind steekt op – de Geest en de ge-

meente’. Dit missionaire thema wordt uitgewerkt in vieringen, werkgroepen, lezingen, 

persoonlijk gesprek en pastoraal gebed. Als sprekers zijn uitgenodigd: 

• prof. dr. Benno van den Toren                                                                                                                   

  – hoogleraar in de charismatische theologie aan de VU 

• prof. dr. Henk de Roest                                                                                                                

  – hoogleraar praktische theologie aan de Universeit Leiden 

• drs. Nynke Dijkstra  

                   -  gemeenteadviseur en missionair werker van de PKN 

 

’s Middags is er een breed aanbod van workshops: actieve werkgroepen, thema-

werkgroepen, maar ook creatieve en meditatief gerichte workshops. Op vrijdagavond 

is er een ‘gave gavenavond’ met ruimte voor velerlei talent.  

De conventie betekent: lofprijzing, meditatie, stilte en ontmoeting, vieren, luisteren. 

Aandacht voor de aanwezigheid van God staat centraal. Er zijn avondmaals- en eucha-

ristievieringen en is er op zaterdagmorgen een dienst van ziekenzalving.  Op zaterdag-

avond is er gelegenheid voor pastoraal gesprek, persoonlijk gebed en zegen.  

Er is een sprankelend kinder- en tienerprogramma, verzorgd door een ervaren staf. 

Voor jongvolwassenen is het programma DASH opgezet. 

Kamperen, logeren, inschrijven 

Het is mogelijk voor één of meerdere dagen mee te doen. De kampeervoorzieningen 

zijn van goede kwaliteit. Er is plek voor 1500 deelnemers, waarbij er ook op beperkte 

schaal interne accomodatie beschikbaar is.  

Meer informatie is te vinden op www.cwn-cwj.nl. of te verkrijgen bij Hans van Win-

gerden, tel. 0184-662048, e-mail: cwn.org@dbinet.nl  
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Stichting Sibusiso - Ingezonden brief - 
 

Aan de klanten van de heer P. Kuiper en de heer J. Nieuwstad. 

 

Deze week mochten we weer € 1200,00 van de heer Peer Kuiper ontvangen voor de 
gehandicapte kinderen in Tanzania. 

Het is echt geweldig dat dit weer bij elkaar is gebracht met de verkoop van peren en 

groente. U allen hartelijk dank en in het bijzonder meneer Peer. 

Een in onze eigen timmerwerkplaats op maat gemaakt stoeltje kost zo’n € 40,00. Een 
houten looprek kost € 25,00. In 2009 zijn er 90 houten hulpmiddelen zoals stoeltjes 

en looprekjes gemaakt. Een op maat gemaakte rolstoel kost € 250,00. We hebben in 

2009 voor 20 kinderen een rolstoel laten maken. 

We hebben in 2009 ruim € 2000,00 uit moeten geven aan medische kosten voor kinde-

ren die in het centrum waren opgenomen. 

 

Het is fijn dat we op de trouwe financiële ondersteuning van zoveel mensen mogen 

rekenen. Nogmaals heel hartelijk dank namens de gehandicapte kinderen in Tanzania. 

 

Met vriendelijke groet, Atty hammer-Roos. 

Uit bovenstaande brief 

kunt u lezen hoezeer het 

meeleven vanuit Nederland 

op prijs wordt gesteld, en: 

hoe hard het nodig is! 

De mooiste beloning is om 

te horen dat het de kinde-

ren goed vergaat. Dat een 

kind een rolstoeltje, een 

looprek of fysiotherapie 

krijgt waardoor de mobili-

teit maar ook de eigen-

waarde mag groeien. Er 

mogen zijn, met je handi-

cap, je geliefd en verzorgd 

te weten door mensen die 

iets voor je over hebben, 

dichtbij of ver weg. 

 

Peer Kuiper wil zelf daar-

om ook graag vanaf deze 

plaats alle trouwe klanten 

hartelijk bedanken voor de 

klandizie! 

Carpe Diem 

 

Leer mij de kleine vreugden zien van elke dag, 

de goedheid en de liefde en ‘t begrijpen; 

leer mij de zoete vruchten zien, die ‘k plukken mag, 

en die Gij ook voor mij hebt laten rijpen. 

 

Leer mij om blij te zijn met ieder vriend’lijk woord; 

geef mij wat vrolijkheid, van binnen en van buiten; 

en leer mij luist’ren, tot mijn hart U hoort 

in ‘t fluist’ren van de wind, in ‘t vogelfluiten. 

 

Leer mij, om blij te zijn met ‘t bloeien van een roos, 

Met zoveel mooie, goede herinneringen; 

 

Laat mij gelukkig zijn in ‘t werk, dat ik mij koos; 

En vul mijn kinderhand met kleine dingen. 

 

Nel Benschop 
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Koor – en Samenzang in “De Open Hof” te  H. I. Ambacht 
 

Op zondag 2 mei 2010 zal de 23e koor en samenzangdienst worden 

gehouden. Deze dienst zal aanvangen om 17.00 uur en plaatsvinden  

in de Gereformeerde kerk (PKN) de Open Hof gelegen aan de Schild-

manstraat 72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht. De kerk zal om 

16.30 uur zijn geopend. Medewerking wordt  verleend door  het 

Christelijk Reiskoor “Holland Zingt” o.l.v. Adri Poortvliet. 

Daarnaast zal de sopraan Jacqueline Meijer het koor bijstaan en ook solistisch haar 

stem laten horen. Voor de muzikale begeleiding van het koor, maar ook van de sa-

menzang, staan garant André de Jager, orgel en  Lennart Morėe, piano. Het reiskoor 

is een samengesteld gemengd koor van mensen die graag zingen en reizen. Sinds eni-

ge jaren wordt er ieder jaar een reis georganiseerd. Dit jaar op 28 en 29 mei een 

kleine reis naar Brussel en Goes. In deze steden wordt ook een concert gegeven. Voor 

en na de reis wordt in de regel medewerking verleend aan diverse kerk- en zangdien-

sten. Zo ook nu in Hendrik Ido Ambacht. In 2011 staat er weer een grote reis op het 

programma. Deze reis zal gaan naar Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. 

Ook nu staan op het programma bekende koorliederen en er zal ook ruimschoots ge-

legenheid 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 6 juni 2010, 

aanvang 17.00 uur. Het koor “Les Chantres”uit Papendrecht o.l.v. Hans Blijderveen 

zal dan medewerking verlenen. De dirigent zal dan ook de samenzang op het orgel 

begeleiden.  

 

Namens de organisatie, Ben Voerman 

tel: (078)  681 75 83  

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

 Koor-en samenzangdienst  op zondag 30 mei  aanstaande. 

Medewerking verleent het Strijens Chr. Gem.Koor  o.l.v. Adri Poortvliet    

 organist Martin Mans 

panfluit Liselotte Rokyta  

meditatie ds. P. Vermaat uit Veenendaal  

 

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 
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Zondagavondzang in de Bethelkerk te Zwijndrecht 
 

Na een geslaagde vervanging door het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam volgt op 

zondag 16 mei alweer de laatste Zondagavondzang voor de zomervakantie.  

Wij, de leden van het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, willen graag met u een uur 

fijn zingen in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht vanaf 19.30 

uur. Organist is onze repetitor Edwin Vooijs, dirigent Cor de Haan zal als altijd onze 

zang in goede banen proberen te leiden.  

 

Noteer alvast op uw kalender:  

na de vakantie hopen we weer te beginnen op zondag 26 september. 

 

G.J. van der Kramer 

Bazaar 2010 
 

De eerste vergadering van de bazaarcommissie is inmiddels weer geweest en de datum 

weer geprikt. Vrijdag 24 en zaterdag 25 september a.s. hopen wij er, samen met u, 

weer een geslaagd bazaarweekend van te maken. Het nieuwe doel waar we ons voor 

in gaan zetten, hoort zodra wij hiervoor de knoop hebben doorgehakt. 

 

Erg blij zijn wij met onze nieuwe bestuursleden Henk van Mastrigt en Daphne Mons-

houwer. Henk mochten we de laatst gehouden bazaar “strikken” om deel uit te gaan 

maken van de bazaarcommissie. Eén avondje vrije tijd hadden we hem gevraagd om 

mee te helpen de tent op te zetten. Eén avondje bleek een hele week te worden met 

sjouwen, meedenken, organiseren en tevens weer te helpen een schoon kerkplein 

achter te laten. Daphne, die vanaf dat ze kon rekenen en wisselgeld kon teruggeven 

te vinden was achter de snoepkraam op de bazaar. Later verruilde ze het wegen van 

zoetigheid voor de verkoop van de spullen uit de kramen. Na drie jaar “in den vreem-

den” te zijn geweest, keert ze deze maand weer terug in Rezoord met vriend en een 

andere voordeur. 

Twee enthousiaste en vrolijke mensen die er zin in hebben, wat willen we nog meer?! 

Welkom in de bazaarcommissie!! 

 

Nieuwe mensen, nieuwe ideeën, en hoe meer mensen meeden-

ken, hoe meer ideeën er geboren worden. Maar ook u kunt daar 

bij helpen!! Komt u wel eens op een rommelmarkt of bazaar 

waar op een andere manier geld wordt verdiend, laat het ons 

weten en wellicht kunnen we er iets mee. 

Misschien heeft u al jaren de wens om een dag als clown rond te 

lopen en bent u er “gek” genoeg voor, we hebben u zo omgeto-

verd en in een pak gehesen. Voor 1 euro trekken kinderen vast 

graag aan uw neus. En wees gerust… leeftijd maakt echt niet 

uit.  

Droomt u er van om slapend rijk te worden, een bed is zo neergezet (er staat er nog 

één in de opslag) waar u dan vervolgens het hele weekend op kunt gaan liggen om het 

eens uit te proberen. Wij maken het belangeloos op en zetten er graag een fooienpot 

bij. 
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Heeft u een baard, die er van uw echtgenote niet afgehaald mag 

worden en die u al jaren zat bent, wij scheren hem er voor een 

mooi aangeboden bedrag keurig af. Daar kan uw echtgenote dan 

vast niet meer omheen. 

Kijkt u er naar uit om eens een dag echt niets te doen… we stellen 

u graag in de gelegenheid een dag als standbeeld door te brengen. 

Vindt u het lastig om écht stil te staan, een flinke laag witkalk is zo 

aangebracht en het geldbakje neergezet. 

Is schilderen uw lust en uw leven, maar heeft u zelfs in het toilet 

geen plaats meer om het werk op te hangen, wij hebben zo een plekje gecreëerd 

waar ze verkocht kunnen worden. En dit alles voor het goede doel!! Wie wil hier nou 

niet aan meewerken… 

 

Zomaar wat ideeën, maar die van u zullen ongetwijfeld nog beter zijn.  

Schroom niet en laat het ons weten via telefoon, onder vier ogen of  

e-mail (bazaar-rijsoord@live.nl). 

 

Alvast in de voorverkoop 
• Een zo goed als nieuw 2-persoons bankje gemaakt van effenblauw sky. 

• Een zo goed als nieuw kantoor bureau, zonder ladeblok en lichtbruin van kleur. 

• Een fietsendrager welke te plaatsen is op de trekhaak. 

 

Natuurlijk zijn we net zo blij met alle vrijwilligers die ook hun steentje bijdragen aan 

de bazaar. Een uurtje, een dagdeel of een heel weekend, iedereen die z’n steentje op 

zijn of haar manier wil bijdragen is welkom en ook nodig om het geheel te kunnen la-

ten slagen. 

 

Aanmelding deelname bazaar 
Wij willen heel graag de teleurstelling voorkomen dat u graag had willen meehelpen, 

maar door ons “vergeten” bent te vragen. Om dat dit jaar te verhinderen kunt u zich-

zelf alvast opgeven door de lijst hiernaast in te vullen en aan te vinken. 

Het is wel gezellig om met héél veel mensen achter een kraam of bakplaat te staan, 

maar wij denken dat dat niet praktisch is.  

Wel zo eerlijk om te werken vanaf de bovenkant van de lijst met mensen die zich als 

eerste hebben opgegeven. Wij hopen op uw begrip hiervoor.  

 

U kunt uw deelname aan de bazaar kenbaar maken door de ingevulde lijst in te leve-

ren op Mauritsweg 33. 

 

Alvast hartelijk dank hiervoor!!! 

 

Inleveren van uw overtollige huisraad 
Wij zijn er weer bij de opslag om uw goederen in ontvangst te nemen op zaterdag 29 

mei, van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

 

  Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie, 

 

   Nathan, Ilse, Arjan, Dick, Henk, Sander, Daphne, Janneke en Diana 
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Ja, ik wil mij graag opgeven om mee te helpen met de bazaar  
op 24 en 25 september a.s.!! 
Naam : ______________________________________________________________ 

Adres : ______________________________________________________________ 

Telefoon : ______________________________________________________________ 

En ik heb een man, vrouw, kind, buurvrouw, buurman, buurvrouw, vriend of vriendin 
die ook graag wil meehelpen. 
Naam : ______________________________________________________________ 

Adres : ______________________________________________________________ 

Telefoon : ______________________________________________________________ 

ONDERDEEL Vrijdag 
19.00-22.00 

Zaterdag 
10.00-13.30 

Zaterdag 
13.30-17.00 

Zaterdag 
17.00-20.30 

Rommelmarkt buiten       - 

Rommelmarkt binnen       - 

Boeken       - 

Fruit       - 

Rad van avontuur (verkoop loten)         

Snoepstand       - 

Bar         

Bakken van hamburgers         

Bakken van pannenkoeken         

Speelgoed       - 

“Nieuwe” spullenkraam       - 

Meubels -     - 

Overal inzetbaar indien nodig         

ONDERDEEL Vrijdag 
19.00-22.00 

Zaterdag 
10.00-13.30 

Zaterdag 
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Zaterdag 
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Rommelmarkt binnen       - 

Boeken       - 

Fruit       - 

Rad van avontuur (verkoop loten)         

Snoepstand       - 

Bar         

Bakken van hamburgers         

Bakken van pannenkoeken         

Speelgoed       - 

“Nieuwe” spullenkraam       - 

Meubels -     - 

Overal inzetbaar indien nodig         
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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 


