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Stencilen: 1 november 

Jan Monteban  

en Klaas van Nes 

Bundelen:  

Donderdag 4 november 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand november-

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk 28 oktober  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.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Nadenkertje: 

Er waren eens drie mensen; Iedereen, Iemand en Niemand. Op een dag moest er 

een belangrijke opdracht worden vervuld, Iedereen werd gevraagd dit te doen. 

Hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het. Hierdoor werd Iemand boos omdat 

het de taak van Iedereen was. En nu had Niemand het gedaan. Iedereen dacht 

echter dat Iemand het wel zou doen maar Niemand had zich gerealiseerd dat 

niet Iedereen het wilde doen. Aan het eind beschuldigde Iedereen  Iemand om-

dat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen. 

 

Veel leesplezier met het Oktober-nummer van Rijsoord aan ‘t Woord, waarin u 

ongetwijfeld kunt lezen dat in-en-om Rijsoord veel mensen actief zijn voor en 

met elkaar! 
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Erediensten 

 
Zondag 3 oktober   Israelzondag  

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeurs : W. de Waard en P. van Oorschot 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk & Israel  

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 10 oktober   Deze dienst wordt uitgezonden door de SLOR 

Vanaf 09.10 uur  “Inzingen” met Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Monique IJsselstein en Mirjam op den Brouw 

Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 

Chauffeurs : A.C. Haeck en Cl. Bezemer 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk in Actie - Werelddiakonaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 17 oktober   m.m.v. Ger. Kerkkoor Ridderkerk 

   Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 24 oktober 

09.30 uur : Ds. A.M. Los uit Oosterhout 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en N.H. Baars 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 
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Zondag 31 oktober   Kerk-School-Gezinsdienst 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : geen i.v.m. dienst 

Kinderoppas : Petra Bezemer 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Woensdag 3 november: Dankstond voor Gewas en Arbeid 

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Diaconie 

 

Zondag 7 november   Rwandazondag 

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas 

Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein  

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Diaconie 

Tienerviering  
 

School is allang weer begonnen, de meeste sportclubs zijn van start en ook met de 

tienerviering zijn we sinds september weer aan de gang. We hebben al een leuke vie-

ring gehad op de derde zondag van september, dus dat belooft veel goeds dit jaar.  

We hebben voor dit seizoen ook maar liefst vier nieuwe tieners uitgenodigd, jullie zijn 

allemaal van harte welkom!  

 

 Tienerviering : Zondag 17 oktober 2010 

 Onderwerp : De maat vol?  

 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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Bij de diensten 
 

Als thema van de startzondag kozen we dit jaar voor de hoop. Over hoop valt veel te 

zeggen. Hoop heeft met de werkelijkheid te maken, is gegrond. Een bekend symbool 

van de hoop is dan ook het anker. Tegelijk wil de hoop naar een goede toekomst ver-

wijzen, perspectief bieden. Hoop doet leven, maar hoop kan gemakkelijk tegenge-

sproken en ontnomen worden. Het is kwetsbaar als het vlammetje van een kaars, 

maar kan tegelijk sterk genoeg zijn om een vuur te ontsteken. Over vlammen en vuur 

gesproken: in onze kerkdiensten brandt de Paaskaars. Elke zondag vieren wij de wer-

kelijkheid die wordt gehoopt, de komst van Gods koninkrijk van recht en vrede. Tij-

dens de maand oktober zijn er de volgende bijzonderheden. 

 

Op zondag 3 oktober is het Israëlzondag. De ‘onopgeefbare verbon-

denheid met het volk Israël’ vraagt altijd weer een actuele door-

denking. Hoe lezen wij de Schriften, en hoe zien wij uit naar de 

komst van Koninkrijk van God? Ds. H. IJzerman uit Rotterdam gaat 

in deze dienst bij ons voor.  

 

Zondag 10 oktober is er een ‘gewone’ dienst, waarin ik zelf hoop voor te gaan. 

  

Op de morgen van zondag 17 oktober is er een dienst waaraan het Gereformeerd Kerk-

koor Ridderkerk haar medewerking zal verlenen. Onze voorganger is dan dhr. J. Oor-

beek uit Barendrecht. Hij stelde een mooie liturgie samen, tekst en meditatie, koor- 

en samenzang. Het thema van de dienst is "Op de vleugels van een lied". 

 

Op zondag 24 oktober gaat ds. A.M. Los uit Oosterhout bij ons voor.  

 

De week erna, op zondag 31 oktober (Hervormingsdag), is er 

weer een Kerk–School–Gezinsdienst, dit keer in de Opstandings-

kerk. Het thema, "Mozes", wordt mede aangedragen door basis-

school De Klimop.  

Voorgangers in deze dienst zijn de beide predikanten, ds. Hen-

driksen en ondergetekende.  

 

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

 

ds. Herman Offringa 

Zieken en herstellenden 
 

Van hen die in het ziekenhuis werden opgenomen en een operatie ondergingen noe-

men wij hier de namen van mw. B. de Jong-Alblas en mw. A. Blaak (Mauritsweg). Na 

een langdurig verblijf in het ziekenhuis mocht mw. de Jong (Langeweg 464) weer 

thuiskomen. Mw. Blaak revalideert in verzorgingshuis De Twee Bruggen te Rotterdam. 

Wij wensen hen, en onze andere zieken en herstellenden, heel veel sterkte toe. 

 

ds. Herman Offringa 
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Catechisatie 
 

De catechisaties van beide kerken gaan weer beginnen. 

Catechisatie is er voor jongeren die meer willen weten 

over geloven in God. Om de wereld en hun eigen leven 

beter te begrijpen. Om er energie uit te putten. De kerk 

biedt hiervoor de ruimte.  

Dit jaar zullen de beide dominees in Rijsoord de cateche-

segroepen gaan leiden. Zij hebben de taken als volgt ver-

deeld: ds. Hendriksen doet de groep van 12 en 13 jaar en 

ds. Offringa de groep van 14 en 15 jaar. Anders dan in de 

vorige Rijsoord aan ’t woord stond vermeld, is voor de jongeren van 16 jaar en ouder 

is de afspraak gemaakt dat ds. Hendriksen de periode vóór de kerst de leiding heeft, 

en ds. Offringa de periode ná de kerst. Catechese wordt wekelijks op dinsdagavond 

gegeven en duurt ongeveer een uur, de vakanties zijn vrij. Zodoende zijn 10 bijeen-

komsten vóór de kerst, en 10 bijeenkomsten ná de kerst. 

 

- De 12- en 13-jarigen begonnen al op dinsdag 21 september, in “De Hoeksteen”, het 

gebouw achter de hervormde kerk, om 18.30 uur.  

- Ook de 16-jarigen zijn op dinsdag 21 september begonnen in “De Hoeksteen” (19.30 

uur).  

- De groep van 14 / 15 jaar zal op dinsdag 5 oktober beginnen, ook in “De Hoek-

steen”, om 18.30 uur. 

 

Ik hoop dat we een gezellig en ook zinnig seizoen met elkaar zullen hebben! 

 

Ds. Herman Offringa   

Contact met de predikant 
 

Zeker tijdens mijn eerste jaar in Rijsoord neem ik het initiatief én de tijd om met 

verschillende mensen kennis te maken. Wie míj iets wil vragen of doorgeven kan dat 

doen door me in de wandelgang aan te spreken. Een briefje of e-mail is ook moge-

lijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen maandag en 

dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me 

thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 

uur (behalve op dinsdag, dit in verband met de catechisatie). Voor een korter of lan-

ger gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of 

met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@planet.nl. 
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De 4 kaarsen 
Het thema van de startzondag 2010 was de hoop. Hoop is 

kwetsbaar als het vlammetje van een kaars, maar tegelijk 

sterk genoeg om een vuur te ontsteken. Tijdens de start-

dienst werd het moment met de kinderen ingevuld met een 

klein ritueel met vier brandende kaarsen. De tekst bij dit 

spel van licht was als volgt:  

 

Heel langzaam branden er vier kaarsen. Het is er zo stil dat 

als je goed luistert je de vier kaarsen hoort praten.  

 

- De eerste kaars zei: 'Ik ben de VREDE. Niemand kan mij beletten dat ik uitdoof!” 

Maar haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit… 

 

- De tweede kaars zei: “Ik ben het VERTROUWEN. De mensen denken dat ze me wel 

kunnen missen, dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden.” Toen ze stopte met 

praten blies een zuchtje haar uit. 

 

- Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: “Ik ben de LIEFDE. Ik heb de kracht ge-

kregen om te blijven branden. Maar de mensen zetten me aan de kant, ze vergeten 

zelf hun naaste te beminnen.” Ze wachtte niet langer en doofde uit. 

 

- Toen zei de vierde kaars: “Wees niet bang! Nu ik nog brand, kunnen we de andere 

kaarsen opnieuw aansteken. Ik ben de HOOP!” 

 

- Met glanzende ogen nam een kind de kaars van de HOOP en stak de andere kaarsen 

weer aan. 

 

De vlam van DE HOOP zou nooit uit ons leven mogen verdwijnen… 

 

Dat ieder van ons de HOOP, het VERTROUWEN, de VREDE en de LIEFDE mag koesteren. 

Geeft u deze hoop door?  

 

Ds. G.H. Offringa 

Kerkelijke stand 

 
Getrouwd op 6 augustus 2010 

Remco R. Klootwijk en Linda Verhoef 

Leopoldstraat 12 

2985 CN Ridderkerk 

 

Overleden op 13 september 2010 

Zuster Pietje Zellmann-v.tZelfde 

in leven wonend  

G.Alewijnszstraat 4 

2988 XD Rijsoord 

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 verband 

met de kerkelijke administratie. 
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Wij gedenken 
 

Op maandag 13 september 2010 overleed Pietje Zellmann – van ’t Zelfde op de 

leeftijd van 86 jaar. De laatste jaren woonde zijn aan de Gerard Alewijnszstraat in 

Rijsoord.  

Eindelijk weer samen, liet de familie boven de rouwkaart afdrukken.  

Dit was haar wens, nadat zij 7 jaar geleden afscheid moest nemen van haar innig 

geliefde man, Pleun Zellmann.  

Op zaterdag 18 september dachten wij terug aan haar leven en hebben haar li-

chaam in de aarde gelegd. ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’, zegt Jezus in 

het evangelie van Johannes. Jezus maakt ruimte in het Vaderhuis met de vele kamers, 

zo lazen wij.  

Eindelijk weer samen. Die wens van haar was een liefdesverklaring.  

Nu zij is gestorven klinkt deze wens als een geloofsgetuigenis.  

Een bemoedigend woord om tegen elkaar te zeggen, omdat wíj haar los moesten la-

ten.  

 

Wij wensen de kinderen, Bep en Ger en hun gezinnen, familie en vrienden kracht 

toe in de tijd die komt, en bidden om Gods troostende nabijheid.  

 

ds. G.H. Offringa 

Als het donker wordt  - Nel Benschop  
 

Wees maar niet bang wanneer de nacht gaat komen:  
Juist als het donker is ben Ik je zéér nabij;  

Ik wil Mijn liefde over je doen stromen 
Mijn moede kind- Vertrouw je toe aan MIJ.  

 
Ik zal je helpen om je pijn te dragen,  

want Ik droeg ook Mijn deel aan smart en pijn.  
Geef MIj je hand. Durf je het zó te wagen 

met Mij te gaan? Ik zal je Helper zijn.  
 

Wees maar niet bang kind,want je zult Mij vinden 
wanneer je over ‘t water loopt, recht naar Mij heen.  

Je zult niet zinken: Ik beveel de winden 
en stil de storm. Ik laat je nóóit alleen.  
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Niet teveel hooi… 

 

Neem je niet voor 

geen ruzie te maken,  

want het is de vraag  

of dat haalbaar is. 

Neem je liever voor  

een ruzie niet lang  

te laten duren  

en bijtijds vrede te stichten. 

 

Neem je niet voor  

nooit meer te mopperen  

over alle vervelende dingen, 

want het is de vraag  

of dat uitvoerbaar is. 

Neem je liever voor  

na elke dag te kijken  

of je met iets gelukkig was. 

 

Neem je niet voor  

de hele wereld te verbeteren, 

want het is de vraag  

of je dat lukken zal. 

Neem je liever voor  

verbeteringen aan te brengen  

op dat kleine stukje aarde waar 

jij leeft en werkt. 
 

Greet Brokeerhof-van der Waa 

 

 

Verjaardagen 75+ 

 
9 oktober 1933  

De heer J. Hollestein 

Rijksstraatweg 117  

2988BC Rijsoord 

 

11 oktober 1935  

Mevrouw  M. Sinterniklaas-Vos 

Rijksstraatweg 82  

2988 BK Rijsoord 

 

13 oktober 1932  

De heer P. Sinterniklaas 

Rijksstraatweg 82  

2988 BK Rijsoord 

 

26 oktober 1934  

De heer CL. Bezemer 

Rijksstraatweg 5b 

2988 BA Rijsoord  

 

27 oktober 1930  

De heer I.K. Roterman 

Prunusplantsoen 151  

2982 ND Ridderkerk 

 

27 oktober 1931  

De heer D. de Jong  

Langeweg 464  

3335 LG Zwijndrecht 

 

1 november 1915 

Mevrouw E. de Koning - Mol 

Langeweg 386  

3335 LP Zwijndrecht 
 

 

 

 

 

V an harte  gefeliciteerd  

en  een   

fijne dag toegew enst! 

 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

9 

NBG Bijbelleesrooster Oktober 

 
vr. 1   Efeziërs 4:17-24 

za. 2  ucas 16:19-31 

zo. 3  Lucas 17:1-10 

ma. 4  Baruch 3:9-23 of Job 28:1-11  

di. 5   Baruch 3:24-31  of Job 28:12-20  

wo. 6  Baruch 3:32-4:4 of Job 28:21-28  

do. 7  Baruch 4:5-16  

  of Klaagliederen 1:1-9  

vr. 8   Baruch 4:17-29 of Psalm 30  

za. 9  Baruch 4:30-37 of Ezechiël 25:1-7  

zo. 10  Baruch 5:1-9 of Jesaja 40:1-11  

ma. 11  Lucas 17:11-19 

di. 12  Lucas 17:20-37 

wo. 13  Efeziërs 4:25-5:2 

do. 14  Efeziërs 5:3-20  

vr. 15  Efeziërs 5:21-33 

za. 16  Efeziërs 6:1-9 

zo. 17  Lucas 18:1-8  

ma. 18  Lucas 18:9-17 

di. 19  Efeziërs 6:10-17 

wo. 20  Efeziërs 6:18-24 

do. 21  Jeremia 13:1-14 

vr. 22  Jeremia 13:15-27 

za. 23  Jeremia 14:1-10 

zo. 24  Jeremia 14:11-22 

ma. 25  Johannes 4:43-54 

di. 26  Johannes 5:1-13 

wo. 27  Johannes 5:14-23 

do. 28  Johannes 5:24-29 

vr. 29  Johannes 5:30-38 

za. 30  Johannes 5:39-47  

zo. 31  Psalm 38  

 

 

NBG Bijbelleesrooster 1-6 november 

 

ma. 1  Daniël 12:1-13 

di. 2   Lucas 18:18-30 

wo. 3  Lucas 18:31-43 

do. 4  Lucas 19:1-10 

vr. 5   Lucas 19:11-28  

za. 6  Lucas 19:29-40 

De Geestelijke Wapenrusting 

(n.a.v. Leesrooster 19 oktober 

Efeze 6 vs 10-17) 

Strijd vrienden, strijd! 

de vijand is geducht. 

Weersta de haat en nijd 

van geesten in de lucht. 

Doe aan vrienden, doe aan! 

de wapenrusting Gods, 

opdat je sterk zult staan, 

standvastig als een rots. 

Omgord je met de waarheid, 

strijd tegen al het kwaad. 

Bedenk dat ware wijsheid, 

leugen en bedrog verslaat. 

Trek aan vrienden, trek aan! 

de schoenen der bereidheid. 

Verkondig mensen het bestaan 

van de volmaakte vrijheid. 

Bekleed vrienden, bekleed! 

het harnas van rechtvaardigheid, 

opdat de satan weet 

dat hij Gods kinderen bestrijd. 

Hanteer vrienden, hanteer! 

het zwaard van God de Geest. 

Dood daarmee de- leer 

die uitgaat van het beest. 

Houd stand vrienden, houd stand! 

Vertrouw op God de Heer. 

Met het geloofsschild in de hand 

treft satan u niet meer. 

Klaas Heek - VersNieuws.nl 
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Bazaar 2010 
 

En toen ging het hek open, vrijdagavond, 24 september om 19.00 

uur, voor de 22e bazaar… De met zorg uitgestalde tweedehands 

goederen vlogen bijna letterlijk het eerste half uur van links naar 

rechts over de tafels, maar heel veel spullen vonden op deze vrij-

dagavond een nieuwe eigenaar. Of eigenlijk... de nieuwe eige-

naar vond hen. 

 

De zaterdag verliep wat moeizamer qua bezoekers, wat waarschijnlijk mede met de 

weersomstandigheden te maken had. We klagen niet, het moest er weer een keer van 

komen, gezien het feit dat we al vele malen verwend waren met het zonnige weer op 

de talloze bazaarweekenden die achter ons liggen. 

 

Wij als bazaarcommissie kunnen terugkijken op wederom een bijzonder weekend. Wij 

zien de bazaar niet alleen in het teken staan om zoveel mogelijk geld bij elkaar te 

brengen voor de kerk en het goede doel. Wij hebben weer mogen ervaren wat een bij-

zonder “dorpje” Rijsoord toch wel weer is. De vrolijke gezichten, de vele sociale con-

tacten die Rijsoord rijk is en de saamhorigheid die er heerst. Geweldig, om daar deel 

vanuit te mogen maken.  

 

Onze welgemeende dank gaat uit naar Dhr. W. Nugteren, die ons wederom de moge-

lijkheid gaf om een bazaar te kunnen realiseren door het belangeloos aanbieden van 

de ruimte om de vele, vele gebrachte goederen te kunnen opslaan.  

Ook willen wij zeer zeker alle sponsors bedanken en de vele vrijwillige medewerkers, 

want zonder hun inzet had het geheel geen kans van slagen gehad.  

En geslaagd kunnen we het zeker noemen met een eindsaldo van: 

€ 12.300,-. 

 
De deuren van de weer lege opslag hebben we  

de donderdag voor de bazaar  

achter ons gesloten, maar mogen ze met veel plezier weer  

open zetten voor de bazaar van 2011 op:  

 

Zaterdag 30 oktober van 10.00 uur tot 11.00 uur, 

 

om uw goederen in ontvangst te kunnen nemen.  

Wij zorgen met plezier weer voor de koffie… 

 

Met een vriendelijke groet van de bazaarcommissie, 

 

     Nathan, Dick, Henk, Sander,  

        Arjan, Ilse, Daphne,  

           Janneke en Diana 
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Gemeente Groei Groep 
 

Dit seizoen gaan we van start met het boekje ‘Het 

goede leven’ door Reinier Sonneveld. Een positief, 

kritisch en volgens recensies radicaal boek over 

het maken van de juiste keuzes in deze tijden, 

zodat we kunnen ervaren wat er echt toe doet en 

wat ware rijkdom is. 

Inmiddels hebben we de inleiding al met elkaar 

behandeld en we zijn razend enthousiast! De 

eerstvolgende avond is op woensdag 6 oktober, we 

beginnen met een gezamenlijke maaltijd om 18.30 

uur bij Els de Koning. 

 

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 

Happy Hour of Power 
 

Na een lange zomerstop gaan we weer beginnen met de gezellige  

tweede bakkies koffie na de kerk met Happy Hour of Power!  

We hebben met elkaar afgesproken dat het voortaan elke derde zondag van de maand 

Happy Hour of Power is, dat is voor iedereen wel zo duidelijk. 

 

De eerstvolgende Happy Hour of Power is op zondag 17 oktober.  

We zijn dan allemaal van harte welkom bij Cora van Wingerden, Rijksstraatweg 159.  

 

Wat Happy Hour of Power ook alweer is?  

Gezellig een bakkie koffie drinken na de kerk, steeds bij iemand anders 

thuis, en praten over alles wat je op je hart hebt!  

De ene keer is dat je over je dagelijkse bezigheden, de volgende keer is 

dat over de kerkdienst, de maatschappij, de Bijbel… Er is geen thema.  

We zijn gewoon als  Christenen bij elkaar, en alles is vrijblijvend zodat je 

in je drukke agenda er niet nóg een verplichting bij hebt. Iedereen is 

welkom: neem gerust je buren, vrienden of een andere kerkganger mee! 

I n l o o p o ch t e n d  

 
U  be n t  v an

 h ar t e  w e l k o m  

o p de  in l o o
po c h t e n de

n  o p  

7 en  21 o kt o b er b er   

en  4 n o vem b er  

 

W aar ?       
In  de  Fo n t

e in  

H o e  l aat ?  
 V an af  10.0

0 u u r  

 
… v o o r  de  k

o f f ie  

zo r g e n  w ij, v o o r  

de  g e ze l l ig h e i
d 

zo r g e n  w e  me t  

e l k aar !  
   

          
 

  T o t  zie n s!
 

 

Passage" C.M.V. 

 
Op dinsdag 19 oktober is de volgende Passage leden-avond. Deze avond wordt verzorgd 

door één van de medewerkers van de organisatie  "Mercy Ships". Op de schepen, die op 

veel zeeën in de wereld varen,  wordt medische hulp verleend. Door o.a. het vertonen 

van dia's kunnen wij kennis maken met dit werk. 

We beginnen om kwart voor 8, in de Bron, en u bent van harte welkom.            

               Het bestuur 
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Opbrengst collectes 

 
15 aug. Kerk    € 194,60 

  Onderhoud   € 134,75 

  Jeugd   €   57,70 

  Spaardoos Rwanda €   60,90 

 

21 aug. Huwelijksdienst  € 223,66 

 

22 aug. Zending   € 229,25 

  Onderhoud   € 112,20 

  Jeugd   €   55,09 

  Spaardoos Rwanda €   14,50 

 

29 aug.  Diaconie   € 793,90 

  Onderhoud   € 106,00 

  Jeugd   €   30,95 

  Spaardoos Rwanda €   62,90 

Verantwoording Giften C.v.K.  
 

26 augustus t/m 21 september 2010 

 

G.H. Offringa Kerk  € 250,00 

H. Bestrebreurtje Bloemen  €  10,00 

PCOB 
 

Op woensdag 27 oktober houdt de 

Protestants Christelijke Ouderen 

Bond (PCOB) weer haar maande-

lijkse bijeenkomst.  

De heer Bouwmeester uit Hendrik 

Ido Ambacht  houdt een lezing 

over de rol van geld in de bijbel, 

hoe betalingen werden gedaan en 

wat de waarde van de munt was 

t.o.v. de goederen.  

 

 

 

 

 

Iedereen van af 50 jaar is van 

harte welkom en wordt getrak-

teerd 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 Dillenburg-

plein te Slikkerveer. 

Persbericht - Ontmoeting met vrouwen 

 

Op woensdag 14 oktober wordt er een ontmoetingsochtend voor vrouwen gehouden in 

de Goede Herderkerk, Seringenstraat 1 te Ridderkerk. 

Rinske Krale-Hekman uit Ottoland zal een spreekbeurt houden met de titel 

`Hedendaagse zorgen`. 

Ze zal het onderwerp toelichten met behulp van het Bijbelboek Job. 

Er is gelegenheid naar aanleiding van de spreekbeurt om over het onderwerp te pra-

ten en er vragen over te stellen. 

 

De ontmoetingsochtend wordt georganiseerd door vrouwen die betrokken zijn bij ver-

schillende 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.  

Er is 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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Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
Via C.A. Alblas      Noodhulp Pakistan               €    105,00 
 
Per bank ontvangen diverse giften voor Noodhulp Pakistan  €     325,00 
 
Met de giften en collecte samen is er een totaal bedrag van € 1.223,90 ontvangen voor 
Noodhulp Pakistan welk bedrag door het CvD is overgemaakt naar Kerk in Actie. 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 
 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 

Van de diaconie - Collecte Werelddiaconaat 10 oktober 2010 

 

Het wonder van 15 cent 

 
Hebt u wel eens gewerkt met een lege maag? Het is als rijden met een auto waar geen 

benzine in zit. Toch proberen kinderen in arme landen dat elke dag opnieuw. Ze gaan 

met een lege maag naar school en hun prestaties lijden eronder. En dat heeft grote 

gevolgen: zonder opleiding, geen werk en zonder werk geen brood op de plank. Kerk 

in Actie zorgt ervoor dat deze kinderen op school een fatsoenlijke maaltijd krijgen. 

Dat kan al voor 15 cent per kind. 

Met de 15-cent-actie wil Kerk in Actie de armoedespiraal doorbreken. Op 16 oktober is 

het Wereldvoedseldag. Daarom collecteren we deze week voor de 15-cent-actie van 

Kerk in Actie en geven we aandacht aan het werk van de Kerk van Bangladesh. Een 

kilo rijst kost hier maar 40 cent. Maar de allerarmste gezinnen hebben zelfs daarvoor 

geen geld. Ze moeten het doen met maar één maaltijd per dag. Veel kinderen zijn 

ziek en kunnen niet naar school. Hun ouders hebben geen opleiding en verdienen niet 

genoeg om hun gezin te onderhouden. De Kerk van Bangladesh brengt daar verande-

ring in. Niet alleen met voedselhulp, maar ook met onderwijsprojecten. En daardoor 

heeft het kind kans op een baan en kan het later zijn gezin onderhouden. Dat biedt 

ook perspectieven voor de generaties daarna. De 15 cent campagne gaat dus om meer 

dan alleen geld; het laat zien dat zo’n schijnbaar klein bedrag voor een enorme verbe-

tering in de levensomstandigheden van mensen kan zorgen. Het wonder van 15 cent! 

Een klein bedrag maakt een groot verschil. Dat is het wonder van 15 cent, dat in 

Bangladesh werkelijkheid kan worden. Met de 15cent-actie wil Kerk in Actie dit won-

der in nog veel meer landen waarmaken. 

 

Helpt u mee? 

 

De diaconie wil deze collecte van 

harte bij u aanbevelen. 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 

 De classis in het nieuws     

 

Donderdag 16 september vergaderde de classis Dordrecht.  

Ds. Robbemond was uitgenodigd om ons meer te vertellen over Kerkbalans Nieuwe 

Stijl. Als voorzitter van de Raad voor de plaatselijke geldwerving hield hij een boeiend 

betoog over de pastorale en diaconale kant van geldwerving. Het kerkbezoek veran-

dert. En daarmee verandert ook de betrokkenheid van mensen. Het grijsgehalte van 

de gemeente neemt toe. “Houdt de kerkenraad er rekening mee dat de oudere gene-

ratie komt te overlijden en de tussengeneratie steeds meer verdwijnt?”, was zijn 

vraag. “Hoe ziet de plaatselijke kerk er uit over vijftien jaar, wordt daar beleid op 

gemaakt. En hoe gaat de kerkenraad om met mensen die niets bijdragen. Is dat een 

pastoraal probleem en vervolgens misschien een diaconale zorg. Hoe bereiden we on-

ze jeugd voor op het financieel meedoen”?  

De classis ging erover in gesprek. Een paar suggesties: 

In sommige gemeenten hoort de vraag naar wat men denkt te gaan bijdragen bij 

de belijdeniscatechisatie.  

In andere gemeenten gaat men in gesprek met de jeugd. Dan blijkt dat op één 

avond € 25,- zo maar wordt uitgegeven in de disco. Als jongeren zich dat reali-

seren willen ze ook wel aangesproken worden om aan de kerk te geven.  

Gemeenten die voor verschillende doelgroepen verschillende brieven aanbieden bij 

de Actie Kerkbalans hebben daar goede ervaring mee. De brief moet wel posi-

tief gesteld zijn. Bij al te veel klaagzang, haakt de gemeente af. 

 

Naast dit hoofdonderwerp kwamen ook nog andere zaken aan de 

orde.  

Zo maakten we kennis met ds. Annelene Metz-Brink, de nieuwe 

predikant van de wijkgemeente De Hoeksteen in Zwijndrecht.  

We zijn te gast bij De Levensbron te Ridderkerk. Ds. Martin de 

Geus vertelt over zijn gemeente. Het kerkgebouw maakt de naam 

waar. In de hal zien we een bron. Een bron is in de bijbel altijd 

een ontmoetingsplek. Daar kom je elkaar tegen. Iedereen is er 

welkom. Veel wordt gedaan om de ontmoetingen met elkaar en 

met mensen buiten de gemeente te stimuleren.  

 

Een paar leuke initiatieven zijn:  

De kerkenraad maakt speciaal beleid om de tussengeneratie te bereiken. Het gaat 

hier om mensen van 25-40 jaar die stilletjes dreigen te verdwijnen uit de kerk.  

Er is een commissie die nadenkt over hoe we elkaar anders kunnen ontmoeten. 

Daarvoor wordt de zondagmiddag gebruikt. In plaats van middagdiensten wor-

den er bijvoorbeeld lezingen gehouden.  

Tijdens een gemeenteberaad kreeg iedereen een blaadje en kon daar suggesties op 

schrijven. Die hangen in de kerk aan een boom en de kerkenraad gaat ermee 

aan de slag.  

En de kerkenraad nodigde onlangs bij een doopdienst ouders met hun kinderen uit 

die de laatste jaren waren gedoopt. Kussen en kleurplaten op de grond en het 

werd een fijne dienst. 
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Tot slot: 

De synode komt met een groot aantal voorstellen om de kerkorde te wijzigen. De 

classis heeft daarom een commissie benoemd van wijze mensen die advies over 

die wijzigingen gaat uitbrengen aan de kerkenraden en de classis.  

De classis is gevraagd om een ouderling af te vaardigen naar de synode. Elke (wijk)

gemeente kan met een voorstel komen. Graag met een onderbouwing waarom 

de kandidaat geschikt is. Omdat een gereformeerde afgevaardigde aftreedt 

(ds. van de Zouwen), zal speciale aandacht worden geschonken aan gerefor-

meerde kandidaten. De Hervormde diaken, de heer A. van der Vlies blijft afge-

vaardigde. 

De gemeenteadviseur, Nico Evers, heeft een groot aantal mededelingen. Zoals cur-

sussen voor nieuwe ambtsdragers en de inspiratiebeurs. Alle mededelingen zijn 

op te vragen bij de scriba. 

 

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39, e-mail: 

smid.franssen@planet.nl 

Ridderkerk United - Sing-in 2010 
 

Ridderkerk United is een projectkoor met deelnemers vanuit velerlei kerkelijke stro-

mingen uit Ridderkerk en wil benadrukken wat alle christenen, ongeacht hun kerkelij-

ke achtergrond, gemeen hebben: het geloof in één God! Meer dan tweehonderd men-

sen zijn al aan het oefenen voor de jaarlijkse sing-in op 8 en 9 oktober in “de Fakkel”. 

Door dezelfde organisatie wordt ook  de “Kidz Praisz!” georganiseerd. 

 

Meer informatie is te vinden op de website  www.ridderkerkunited.nl  
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- Persbericht van de CWN -   Herfst in Delden 
 
Van woensdagmiddag 20 t/m zondagmorgen 24 oktober 2010  
wordt de 32e herfstconventie van de Charismatische Werkge-
meenschap Nederland (CWN) gehouden in het conferentiecen-
trum ‘De Kroeze Danne’ bij Delden. 
 
De CWN is een bijzondere oecumenische organisatie. Een werkgemeenschap en dus 
geen gesloten groep. Het is een enthousiaste interkerkelijke beweging van kerkelijk 
betrokken mensen, die gericht is op de charismatische vernieuwing van de kerken. 
Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en de herfstvakantie - is er een landelijke meer-
daagse bijeenkomst, een 'conventie'. Jaarlijks zijn er tientallen ‘nieuwkomers’ die vaak 
meerdere keren terugkomen. 
 
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! 
Wegen naar herstel 
Het thema van deze herfstconventie is ‘Wegen naar herstel’.  Daarbij zal het gaan over 
het omgaan met conflicten en herstel van relaties. 
  
Sprekers 
Als sprekers zijn uitgenodigd: 
• pastor Joke van der Vlies, pastoraal werker in Terneuzen 
• ds. Leendert Terlouw, gemeentepredikant te Veenendaal 
• dr. Rens Filius, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog 
 
’s Middags is er een breed aanbod van workshops: actieve werkgroepen, themawerk-
groepen, ontmoetingsgroepen, maar ook creatieve en meditatief gerichte workshops.  
 
Bij God én thuis komen 
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 op zaterdagmorgen is er een dienst van ziekenzalving.  Op zaterdag-
avond is er gelegenheid voor pastoraal gesprek, persoonlijk gebed en zegen. Er wordt 
‘Klein Pasen’ gevierd in de vieringen van donderdag t/m zaterdag. 
 
Jong en uitdagend 
Er is een sprankelend kinder- en tienerprogramma, verzorgd door een ervaren staf. 
Juist gezinnen met opgroeiende kinderen ervaren een CWN- conventie als een plek om 
thuis te komen, zo blijkt al jaren. Ook is er sinds kort DASH: een uitdagend programma 
voor 19-30 jarigen. Deze leeftijdsgroep kan ook samen kamperen en eten. 
 
Inlichtingen en inschrijven 
Het is mogelijk voor één of meerdere dagen mee te doen. Op ‘De Kroeze Danne’ is er 
ruime kampeergelegenheid in een beboste omgeving. Ook is er interne accommodatie 
beschikbaar, op het terrein en in het nabijgelegen hotel ‘Het Wapen van Delden’. Meer 
informatie, prijslijst en aanmeldingsformulieren zijn te vinden op www.cwn-cwj.nl. of 
te verkrijgen bij Hans van Wingerden, tel. 0184-662048, e-mail: cwn.org@dbinet.nl.  
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Foto-avond 

 

Hallo kampvrienden en vriendinnen, 

 

Vrijdagavond 8 oktober 2010 is de foto avond. 

 Vanaf 19.15 uur is de Fontein open en om 19.30 uur starten we  

met het bekijken van de foto’s . 

 Neem je vader, moeder, opa, oma, broertje, zusje, 

 vriendje en vriendinnetje ook mee. 

Ook dit jaar kan je een cd rom met foto’s bijbestellen. 

 De cd rom met foto’s kost € 5,-- per stuk. 

Let op: als je een cd-rom met foto’s wilt bestellen,  

kan je dit op de foto-avond aan Mirjam doorgeven.  

Je moet wel gelijk betalen. 

Heb je nog vragen, bel dan even met Mirjam op den Brouw, 

tel: (0180) 46 48 41 of (06) 103 833 72. 

 

Groetjes en tot ziens op de foto-avond, 

 

de kampleiding 

Herfst... 
 
We kwamen, al zoekend naar een gedicht als invulling van deze pagina, er eentje te-
gen “uit de oude doos”. Geschreven omstreeks 1961 door Aart van der Linden van de 
Mauritsweg en ingezonden door een van zijn zoons. 
      Herfst 
 

Ach hoe velen, groene, gele, bruine, rode, 
half gescheurde, levend, dode, 
zwart gevlekte, 
met het stof des weg bedekte, 
dorre blâân 
kraken op mijn wandelpâân. 
 
Zie ik omhoog, 
kaalheid en naaktheid en dood trekt mijn oog, 
hoekige takken en knoestige armen 
sprokkels, geschikt om de haard te verwarmen 
t ledige nest in de schuddende top 
maar aan de twijgjes de wordende knop. 
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Naarsconcert Christelijk Gemengd Koor “Groote Lindt” 
 

Het Christelijk Gemengd Koor “Groote Lindt” geeft D.V. zaterdag 23 oktober 2010 

weer haar traditionele najaarsconcert in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 

Zwijndrecht. Ook het Interkerkelijk Evangelisatiekoor uit Zuidland zal haar medewer-

king verlenen. Beide koren staan al decennialang onder leiding van Peter Overduin en 

vormen als zodanig een groot samengesteld koor. Naast dit koor zal ook medewerking 

worden verleend door het Christelijk Mannenkoor “Excelsior”uit Hendrik Ido Ambacht. 

Dit koor staat o.l.v. dirigent Mevr. Ilona Vooys- De Kievit. Het orgel zal worden be-

speeld door André de Jager, die de koren, maar ook de samenzang, zal begeleiden. 

Ook kan er weer worden genoten van de solozang van Mevr. Mirjam Feijer; een zange-

res met een prachtig hoog bereik en een prima uitstraling. De koorzang wordt onder-

steund door u, als aanwezige, en door de ons welbekende organist, die al talloze ma-

len het mooie orgel bespeelde. Het evenwichtige programma zal ons weer doen genie-

ten van veel Nederlands, maar ook enkele Engelstalige composities, die u weer ver-

taald aantreft in het programmaboekje.  

De entreeprijs is bewust laag gehouden. Deze bedraagt € 8, -. Kinderen in alle leeftij-

den zijn ook van harte welkom. Tot en met 12 jaar betalen zij slecht € 4.- De avond 

begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 

Boekhandel “Boeketetcetera” aan de Dorpsstraat 35, Hendrik Ido Ambacht, Tel.(078)

684 97 33, Fam. Borsje, Brederodehof 3 te Hendrik Ido Ambacht, H.J. van Ooyen, Ds. 

Allendorpstraat 12 Ridderkerk (Rijsoord ) Tel. (0180)42 09 98, A. Wezeman, Perenhof 

2, Heerjansdam, Tel (078)677 19 80 en bij De Hoop Music-Books-Gifts, Kort Ambacht-

laan 15 te Zwijndrecht, Tel. (078)620 00 40.  

 

Vanzelfsprekend willen de leden van het koor u graag aan 

kaarten helpen.  

Uiteraard zijn er ook bij de ingang van de kerk nog kaarten 

verkrijgbaar.  

Verdere informatie bij de secretaris van het organiserende 

koor, Mevr. C.IJsselstein, tel (0180)42 18 48. 

 

Zondagavondzang 279 
 

Wij, het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, 

nodigen u van harte uit voor de Zondag-

avondzang op zondag 24 oktober in de Bethel 

kerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht, 

aanvang 19.30 uur.  

Onze begeleider is dan Edwin Vooijs op zijn 

“eigen” orgel en Cor de Haan ons aller dirigent.  

We zingen dan als koor en met elkaar een keur 

aan geestelijke liederen, gun uzelf dit fijne uur! 

 

G.J. van der Kramer 
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Koor – en Samenzang in de “ De Open Hof ” 
 

Op zondag 3 oktober 2010 begint het nieuwe seizoen weer v.w.b de  

koor en samenzangdienst die worden gehouden in de Gereformeerde 

kerk (PKN) de Open Hof gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS 

te Hendrik Ido Ambacht.  

De diensten vangen aan om 17.00 uur. De kerk zal om 16.30 uur zijn 

geopend.  

Op zondag 3 oktober 2010 wordt medewerking verleend door het Christelijk Mannen-

koor “Excelsior“ uit Hendrik Ido Ambacht, o.l.v. Ilona Vooijs–de Kievit uit Zwijndrecht. 

Het orgel zal worden bespeeld door Edwin Vooijs, eveneens uit Zwijndrecht. Hij zal 

het koor en de samenzang begeleiden.  

Ook nu staan op het  programma  bekende koorliederen, zoals “Vaste rots van mijn 

behoud”, “Volharding”, “Zum Eingang“ uit Die Deutsche Messe, Psalm 150, ”Halleluja, 

prijst den Heer”, “Glory to the King of Kings” en nog enkele andere koorliederen.  

Ook een orgel improvisatie staat op het programma.  

Daarnaast zal er ruimschoots gelegenheid zijn om samen te zingen .  

De toegang is gratis.  

U bent van harte uitgenodigd. 

 
Namens de organisatie, Ben Voerman   

tel: (078)  681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl  

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een 
Koor-en samenzangdienst  op zondag 24 oktober a.s 

Medewerking verlenen: 
het Chr. Mannenkoor “Prins Alexander  “ o.l.v. Arjan Breukhoven 

organist Wim de Pennin 
alt Lianne Hofman 

meditatie ds. J.G. 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 

 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

20 

 

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 


