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Stencilen: 21 februari 

Jan Monteban  

en Klaas van Nes 

Bundelen: 24 februari 

Donderdag 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor maart 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk 17 februari bij: 

Janis of Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 52 

2989 AJ Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

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

Info : www.gereformeerdekerkrijsoord.nl 

 

Veel leesplezier met deze 

Rijsoord aan ‘t Woord. 

We raken een beetje door de 

voorraad gedichten heen.  

Heeft u een mooi gedicht, een 

(kort) verhaal, spreuk of ci-

taat van toepassing? We zien 

het graag tegemoet! 

 

          - de redactie - 

Een musje hipt 

van tak naar tak 

en zingt  

zijn eigen lied; 

't is net alsof hij 

zeggen wil 

"vergeet je Schepper niet" 
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Erediensten 
 

Zondag 6 februari 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas 

Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 13 februari   Deze dienst wordt uitgezonder door de SLOR 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Marielle Janssen en Marinka Steenepoorte 

Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Catechese en Educatie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 13 februari   Nel de Gelder-dienst 

18.30 uur : “De Schepping” door Chr. Gemengd koor “Groote Lindt” 

Koster : Henk van der Starre 

 

Zondag 20 februari 

09.30 uur : Ds. H.J. Ketelaar uit Barendrecht 

   Tevens Tienerveiring 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en W. van Prooijen 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

 

Zondag 27 februari 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Lineke Baars 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeurs : E. de Ruiter en N.H. Baars 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Missionair werk en kerkgroei 

    2e Onderhoud gebouwen 
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Opbrengst kerstnachtdienstcollecte 
 

De collecte voor de kerstnachtdienst heeft opgebracht 

het prachtige bedrag van € 740,- 
Op dit moment is Mevr. Ria van Hulsteijn uit Ridderkerk 

in Rwanda. Zij heeft het bedrag meegenomen en al aan 

de gemeente van Runda overhandigd.   

 

Zij kunnen nu dus verder met de bouw van de pastorie voor Pasteur Jeannette!!! 

 

Namens iedereen in Runda héél hartelijk bedankt voor uw vrijgevigheid! 

 

Ellie Lagendijk 

Nel de Gelder-dienst 
  

Op zondag 13 februari 2011 or-

ganiseert de liturgiecommie 

een inmiddels traditionele “Nel 

de Gelderdienst”, aanvang 

18.30 uur. Het belooft weer 

een fantastische avond te wor-

den. In deze dienst wordt het 

oratorium “De Schepping” in 

het Nederlands, gecomponeerd 

en door Johan Bredewout uitge-

voerd. Verder zijn er prachtige 

liederen voor de samenzang in 

het programma opgenomen.  

U wordt dus ook betrokken bij 

deze speciale zangdienst.  

  

Aan deze dienst werken mee:  

Diana Abspoel, hobo-  Henriette 

Hoebeek, viool- Séverin van 

Dijk, dwarsfluit- André de Ja-

ger, orgel- Arjan Breukhoven, 

piano- Leo Vroegindeweij, 

spreekstem- Ben Voerman, lay-

out- Christelijk Gemengd Koor 

Groote Lindt uit Zwijndrecht- 

Interkerkelijk Evangelisatiekoor 

uit Zuidland  en dirigent Peter 

Overduin.  

Na de dienst is er gelegenheid 

om na te praten tijdens het 

drinken van een kopje koffie/

thee. 

Ik wens je de tijd 

  
ik wens je geen rijkdom en vele talenten  

ik wens je een leven van tijd en momenten  

momenten van vreugde, momenten heel stil  

en tijd om te zien wat je ziel van je wil  

  

ik wens je de tijd om te doen en te denken  

niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken  

ik wens je de tijd, niet voor haasten en rennen  

maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen 

  

ik wens je de tijd, niet om leeg te verdrijven  

ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven  

als tijd voor verwondering en tijd voor verblijden  

in plaats van de tijd op de klok zien verglijden 

  

ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen  

en tijd om te groeien en tijd om te rijpen  

ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen  

geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen 

  

ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren 

elk uur, elke dag als geluk te ervaren; 

ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven  

ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven. 

  

- ingezonden door Marian de Vree - 
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Bij de diensten 
 

Op zondag 6 februari hoop ik voor te gaan in de Opstandings-

kerk. In een vorig kerkblad zinspeelde ik er al eens op, en voor 

deze dienst is het gelukt: op de plaats waar in de dienst ge-

woonlijk de Tien Geboden worden gelezen zullen deze keer en-

kele zangers van de musical Mozes de meerstemmige Tien Woor-

den nog eens laten klinken. Het is méér dan een versiering van 

de liturgie, maar kunnen we er samen ook van genieten.  

Naast dit bijzondere muzikale accent uit eigen kring heb ik, uit 

dankbaarheid bij mijn 50e verjaardag, een muziekensemble uit-

genodigd om tijdens de dienst enkele liederen mee te begeleiden en een paar korte 

stukken spelen. Ik zie uit naar een feestelijke dienst! 

 

Op zondagmorgen 13 februari  zal ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons voorgaan. 

 

Op zondagavond van 13 februari is er om 18:30 uur de jaarlijkse “Nel de Gelder” 

dienst. Deze keer voert het Christelijk Gemengd Koor “Groote Lindt” het oratorium De 

Schepping uit, een compositie van Johan Bredewoud. Elders in dit blad leest u vast 

meer over deze dienst.  

 

In de morgendienst van zondag 20 februari is ds. H.J. Ketelaar uit Barendrecht onze 

voorganger. 

 

Op zondag 27 februari hoop ik weer predikant van dienst te 

zijn.   

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

 

ds. G.H. Offringa 

Zieken(t)huis 
 

Van onze zieken noemen wij dhr. P. Legerstee, Vijverlaan 

1110, 3319 PL Dordrecht. Hij verblijft in het Albert Schweitzer-

ziekenhuis locatie Dordwijk en hij is herstellende van een ope-

ratie.  

Dhr. H.J.W. Noordermeer, Rijksstraatweg 9, werd enkele dagen 

opgenomen ditzelfde ziekenhuis, hij is inmiddels weer thuis.   

Dhr. A. de Ruiter uit de Sleeswijk Visserstraat 41 verblijft nog 

in verzorgingshuis Swinhove, Plantagelaan te Zwijndrecht.  

 

 

Onze gedachten ook uit naar andere zieken en herstellenden, naar hun huisgenoten 

en familie. Wij bidden om vertrouwen en om goede moed. 

 

ds. G.H. Offringa 
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Bijbelkring over vervulling en voleinding 
 

Wie een vakantiebestemming kiest, bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, die merkt soms dat 

dit verre land opeens her en der in het nieuws opduikt. Het lijkt wel een wetmatig-

heid. Toen ik jaren geleden eens een scriptieopdracht kreeg vertelde mijn lerares het 

al: kies je onderwerp precies én op tijd, dan lees je en zie je meer.  

Zo vergaat het me ook met het onderwerp voor de Bijbelkring.  

Aan het begin van het nieuwe jaar las ik bijvoorbeeld in de krant: 

“De toekomst voorspellen is niet zo moeilijk, dat kunnen we alle-

maal”. In het vorige kerkblad citeerde ik cabaretier Wim Kan, die 

er een tegenovergestelde opvatting op na hield. Wim Kan is inder-

daad uit de oude doos. Zijn de tijden zo veranderd? Wie zal het zeggen.  

Graag wil ik met u nadenken over de vervulling en voleinding van bijbelse woorden, 

van profetieën, van voorspellingen zo u wilt. Voor een gesprek rondom deze vragen 

reserveerde ik de kerkenraadskamer in de Fontein op dinsdagmorgen 1, 8 en 15 

maart 2011, van 10:00 tot 11:30 uur.  

In het Uurtje rondom de klok op zondagavond 13 maart 2011 is er gelegenheid om 

onze ervaringen met anderen te delen. Deze bijeenkomst begint om 19.00 uur.  

 

ds. Herman Offringa 

Vakantie predikant 

 
Hoewel het een korte vakantie betreft wil ik u laten weten dat ik in de week van 12  

t/m 20 februari 2011 vrij ben. Overdag hoop ik de benen wat te kunnen strekken en  

’s avonds een boek te lezen. Tijd voor enige ontspanning dus. Ik zal aan een collega 

vragen om tijdens mijn afwezigheid waar te nemen bij zaken van pastorale aard.  

Uw wijkouderling is op de hoogte van naam en adres.  

 

Met vriendelijke groeten, ds. Herman Offringa 

Contact met de predikant 
 

Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 

te spreken. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. 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 dinsdagavond, dit in ver-

band met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pas-

torale 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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Catechese 

 
Tot Pasen 2011 zijn de dinsdagavonden gereserveerd voor catechese.  

Er zijn dit jaar drie groepen: 

* De groep jongeren van 12-13 jaar ontmoeten elkaar bij ds. Hendriksen. Zij beginnen 

om 18:30 uur in de Hoeksteen. 

* De jongeren van 14-15 jaar komen samen in de Hoeksteen, ook om 18:30 uur, maar 

dan bij ds. Offringa.  

* De groep 16plus heeft catechese om 19:30 uur, ook in de Hoeksteen, in deze maan-

den bij ds. Offringa. 

Er is wekelijks catechese. De bijeenkomsten duren drie kwartier. De invulling verschilt 

per groep en per catecheet. Er is altijd ruimte om vragen te stellen. Nog een opmer-

king over de voorjaarsvakantie: die varieert van school tot school. De keer dat we vrij 

zijn kan daarom ook van groep tot groep wisselen. Maar ná de vakantie pakken we de 

draad weer op!  

 

Hartelijke groeten, mede namens collega ds. Hendriksen: ds. Herman Offringa 

Verslag van de kerkenraadsvergadering van 10 januari 2011 
 

De vice-voorzitter heet allen welkom en leest met ons uit Marcus 1, waarna hij ons 

voorgaat in gebed. 

 

Na enkele kleine correcties wordt het verslag van 6 december 2010 goedgekeurd. 

 

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld onder de diverse commissies. 

Gezocht wordt naar een gemeentelid of –leden die voor onze gemeente contactper-

soon wil(len) worden voor het Ikaziaziekenhuis. Hiervoor komt een oproep in Rijsoord 

aan ’t Woord. 

 

De wijkteams hebben de Bijbels dagboeken en goede wensen rondgebracht.  

Er wordt binnen de wijkteams gezocht naar een geschikt onderwerp voor het Groot 

Huisbezoek 2011.  

Ds. G.H. Offringa doet mondeling verslag van zijn 10-daagse veldtocht. Hij heeft dit 

als een mooie periode ervaren en bedankt voor het kerstpakket. Hij heeft van 12 t/m 

20 febr. vakantie.  

De laatste uitvoering van Mozes is achter de rug.  

De namen van onze zieke gemeenteleden worden genoemd. 

 

Het pastorale halfuurtje wordt deze keer verzorgt door dhr. C. Bezemer jr. Het thema 

is “Je moet niet, je mag” over tieners in de kerk. Wij hebben hier fijn over gepraat 

met als conclusie: Een divers aanbod van activiteiten houdt de kerk gaande. 

 

Het college van Diakenen heeft de opbrengst van de Kerstnachtdienst doorgegeven 

aan mevr. E. Lagendijk. Zij heeft dit geld naar Rwanda gestuurd. 

 

Vanuit de liturgiecommissie en KOR is niets te melden omdat zij dit jaar nog geen 

vergadering hebben gehad.  



O ntmo eti ngsavo nd 3 0 p l u s 

  

V oor  deg enen di e ni et z i j n g eweest de a f g e-

l open k eer  en de k er en da a r voor  ( op de z ol -

der  va n de Fontei n) … j a m m er ,  het wa s na -

m el i j k  weer  er g  g ez el l i g .   

D a a r  k a n na tuur l i j k  een r eden voor  z i j n,  

m a a r  k a n ook  net een te hog e dr em pel  z i j n.  

In het l a a tste g eva l  hel pen wi j  j ou er  heel  

g r a a g  over heen.   

B el  voor a f  g er ust eens voor  wa t m eer  i nf or -

m a ti e ( tel .  424528 of  27081) .   

W i j  z ouden het heel  l euk  vi nden om  ook  u 

of  j ou te k unnen beg r oeten op de a a nk o-

m ende a vond!  

V oor  a l l e  ( i nm i dde l s )   

v a s t e  be zoe k e r s   

ze g g e n wi j  g r a a g :   

" Tot  v r i j da g  1 1  fe br ua r i ! "  
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Het College van kerkrentmeesters meldt dat er 5 postbakjes in de kast 

(kerkenraadskamer) staan waarin de post voor de diverse commissies gestopt kan wor-

den.  

Aktie kerkbalans heeft dit jaar als thema: ”Een kerk is van blijvende waarde”. Vanaf 

17 januari worden de Aktie Kerkbalans-enveloppen 2011 door de wijkteams rondge-

bracht. Dit jaar wordt er een brief meegestuurd, deze is als conceptbrief door de ker-

kenraad goedgekeurd.  

Er is een nieuwe hulpkoster gevonden nl. dhr. H. van Mastrigt; heel fijn dat er weer 

extra hulp gevonden is.  

De brandweer heeft de kerk en de Fontein een bezoek gebracht en heeft de regelge-

ving aangescherpt. Extra oplettendheid wordt gevraagd rond ons kerkgebouw, bij on-

raad graag de koster H. v.d. Starre bellen. 

 

La Pipe heeft nog een klein aantal leden. La Pipe + is op dit moment veel groter. 

 

Het nieuwe LedenRegistratie Protestantse kerk treedt binnenkort in werking. Voor 

onze gemeente zijn er 4 functies (sleutels) die verdeeld moeten worden. Mevr. R. van 

Gameren en dhr. D. de Jong zullen hier nauw bij betrokken zijn. Zij zullen binnenkort 

hier scholing voor ontvangen. 

 

Niemand heeft bezwaar om op zondag 23 januari as. met elkaar het heilig Avondmaal 

te vieren en het thuisavondmaal wordt geregeld. 

 

Dhr. J. de Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

 

- Verslag Elselien van Gameren - 

B a z a a r 2011  
  

O p z a t erda g  2 6  f ebrua ri  ( t us s en 1 0 . 0 0  uur en 1 1 . 0 0  uur)  z i j n w i j  w eer bi j  de o ps l a g  o m  uw  t w eedeha nds  g o ederen i n o nt v a ng s t  t e nem en.   
Hel a a s  hebben w i j  no g  g een pl a a t s  v o o r g ro t e m eubel s  z o a l s  bi j v o o rbeel d bedden,  k a s t en en ba nk s t el l en.  O o k  nem en w i j  g een t el ev i s i es  ( v a nui t  de t i j d da t  no g  ni et  a l l es  pl a t  ho ef de t e z i j n)  m eer i n o nt v a ng s t .  Hi er bl i j k t  g een v ra a g  m eer na a r t e z i j n,  z i j n m o ei l i j k  s t a pel ba a r en ni et  a l t i j d m a k -k el i j k  t e v erpl a a t s en.   

M a a r…  v o o r a l  het  o v eri g e ( heel  en no g  brui k ba a r) …  s t ek en w i j  g ra a g  de ha nden ui t  de m o uw en.  
 

Heef t  u er no g  erg  i n da t  de a a nha n-g er t e huur i s  en k l edi ng  k a n w o rden i ng el ev erd bi j  Ri a  B o de.  
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Kerkelijke stand 
 

Vertrokken naar PKN Leiden  

Mevrouw Jolanda de Waard 

Mozartstraat 69 

2983 AG Ridderkerk 

Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, 

kunt u terecht bij:  

 

Mevrouw R. van Gameren-Huizer 

Oranjestraat 2a 

2991 CL Barendrecht 

Telefoon 0180 - 421 436 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of ver-

huizing graag een bericht in verband met de 

kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in februari 
 
14 februari 1928  
De heer J.P. Euser  
Langeweg 101  
3342 LD Hendrik Ido Ambacht 
 
15 februari 1928  
Mevrouw J. Visser – Penning 
Strevelszicht 6  
2988 AS Rijsoord 
 
15 februari 1929  
Mevrouw T.A.J. v.d. Helm – Visser 
Ds. Sl. Visserstraat 14  
2988 XC Rijsoord 
 
17 februari 1934  
Mevrouw N. van Putten- Blaak 
Mauritsweg 20 
2988 AK Rijsoord 
 
20 februari 1934 
Mevrouw G. Verveer- Kooijman 
Rijksstraatweg 151 
2988 BC Rijsoord  

V an harte  gefeliciteerd  

en  een   

fijne dag toegew enst! 

Bedankje 
Vanuit ‘t Zwaantje even een 

bedankje voor de mooie bloe-

men uit de kerk. 

 

      Janny en Peter de Vroed 

Bedankje 
 

Voor alle kaarten, telefoontjes 

en blijken van medeleven met 

onze situatie willen we u allen 

hartelijk bedanken! 

De gemeente voelt als een warme deken! 

 

    Hadde en Gonnie 

Inloopochtend 

 
U bent van harte welkom op de inloopochten-

den op  

 

3 en 17 februari 

 

Waar?       In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, voor de  

gezelligheid zorgen we met elkaar!   

   

Tot ziens! 
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NBG Bijbelleesrooster februari DE BIJBEL  
 

 

 

 

 

 

 

De Bijbel, een boek van alle tijden, 

ook genoemd het boek der boeken;  

de moeite waard om te onderzoeken  

en er veel aandacht aan te wijden.  

 

De Bijbel, het woord van God  

geïnspireerd door de Heilige Geest  

zoals het in het begin is geweest  

de Bijbel wijst de weg tot God.  

 

De Bijbel, richtlijn voor het leven  

uniek van begin tot het einde;  

tot en met de laatste bladzijde  

wordt Gods boodschap gegeven. 

 

Gods woord zal blijven bestaan  

Hij verlaat niet wat Zijn hand begon  

God, de Heer, die alles overwon  

Die hemel en aarde deed ontstaan.  

 

Wij mogen in Gods woord geloven  

Hem loven en prijzen, dag aan dag  

Hem eer bewijzen met diep ontzag  

want niets gaat zijn naam te boven.  

 

- Fedde Nicolai - 

"Passage" C.M.V. 
 

Op dinsdag 15 februari hopen we onze 59e jaarvergadering te vieren.  

En we willen ook dan weer beginnen met een maaltijd waarvoor u zich, als u dat nog 

niet hebt gedaan, nog tot 8 februari kunt opgeven. 

 

Na het huishoudelijk gedeelte zal de avond worden verzorgd door 

Mevrouw Antonia v.d. Wijk uit den Haag met "Een hoed vol verha-

len". U bent van harte welkom in de Hoeksteen! 

Ook maken we u vast attent op de viering van Wereldgebedsdag 

op 4 maart, ook in de Hoeksteen, aanvang kwart voor 8, ook daar 

zien we u graag komen. 

     Het bestuur 

Di 1 Matteüs 5:1-16 

Wo 2 Jesaja 54:1-10 

Do 3 Jesaja 54:11-17 

Vr 4 Jesaja 55:1-13 

Za 5 Jesaja 56:1-8 

Zo 6 Jesaja 56:9-57:6 

Ma 7 Jesaja 57:7-13 

Di 8 Jesaja 57:14-21 

Wo 9 Jakobus 1:1-18 

Do 10 Jakobus 1:19-27 

Vr 11 Jakobus 2:1-13 

Za 12 Jakobus 2:14-26 

Zo 13 Matteüs 5:17-26 

Ma 14 Matteüs 5:27-37 

Di 15 Matteüs 5:37-48 

Wo 16 Matteüs 6:1-6 

Do 17 Matteüs 6:7-15 

Vr 18 Matteüs 6:16-23 

Za 19 Jesaja 58:1-5 

Zo 20 Jesaja 58:6-14 

Ma 21 Jesaja 59:1-8 

Di 22 Jesaja 59:9-15a 

Wo 23 Jesaja 59:15b-21 

Do 24 Jakobus 3:1-12 

Vr 25 Jakobus 3:13-18 

Za 26 Jakobus 4:1-10 

Zo 27 Matteüs 6:24-34 

Ma 28 Matteüs 7:1-14 
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Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 21 december 2010 t/m 19 januari 2011) 

 

Via Mw. W.C. Barnard-Lieve   Zending €    8,00 
Via Mw. A. van Nes     Zending €    8,00 
Via Mw. N. van Duijn-Brauckman   Zending €    3,00 
Via Dhr. W. IJsselstein    Zending €    5,00 
Via Mw. A. Kanters-van Kleef   Bloemen €  10,00 
Via Mw. E. Lagendijk     Rwanda €  10,00 
Via Mw. M. de Koning-Nugteren   Kerk  €  10,00 
Via Mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne  Bloemen €  10,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

 

Opbrengst Collectes 
 

24 dec. 2010 Rwanda   €   730,82 
   Zending   €   296,58 
 

25 dec. 2010 Kinderen in de knel  €   268,54   
   Onderhoud   €   150,78 
   Jeugd   €     64,87 
 

26 dec. 2010 Diaconie   €   102,30 
   Onderhoud   €     62,45 
   Jeugd   €     22,83 
 

31 dec. 2010 Kerk    €    85,15 
   Onderhoud   €    55,61 
    

2 jan. 2011 Diaconie   €  159,40 
   Onderhoud   €    99,15 
   Jeugd   €    40,17 
 

9 jan. 2011  Kerk    €  171,22 
   Onderhoud   €  115,90 
   Jeugd   €    51,70 
 

16 jan. 2011 Kerk    €  204,95 
   Onderhoud   €  127,40 
   Jeugd   €    48,20 
 

 

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Zondag 13 februari 

18.30 uur 

“Nel de Gelder”dienst 

in de Opstandingskerk 

 

“De Schepping” 

door 

Johan Bredewout 
 

M.m.v. 

Diana Abspoel, hobo   

Henriette Hoebeek, viool 

Séverin van Dijk, dwarsfluit 

André de Jager, orgel 

Arjan Breukhoven, piano 

Leo Vroegindeweij, spreekstem 

Ben Voerman, lay-out 

Christelijk Gemengd Koor Groote 

Lindt uit Zwijndrecht 

Interkerkelijk Evangelisatiekoor 

uit Zuidland  

dirigent Peter Overduin 
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Wereldgebedsdag 2011 
Het thema is:  

HOEVEEL BRODEN HEB JE? 

een viering uit Chili  

 
 

 

 

 

 

 

 

Wat is Wereldgebedsdag? 

Een wereldgebeurtenis! Want op de eerste vrijdag van maart  

gaat het gebed de wereld rond... ieder jaar opnieuw...  

ongeveer 170 landen doen mee...  

honderdduizenden voelen zich door gebed verenigd… 

 

Van wie gaat het uit? 

Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door christenvrouwen,  

die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. 

 

Wereldgebedsdag in Nederland 

In ons land wordt sinds 1929 deelgenomen aan Wereldgebedsdag.  

Op dit moment zijn op ongeveer 500 plaatsen werkgroepen actief  

die groepsbijeenkomsten organiseren en publiciteit geven aan Wereldgebedsdag.  

Zij worden daarbij begeleid en aangestuurd  

door het Nederlands Comité Wereldgebedsdag.  

 

Waarom? 

Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een internationale,  

oecumenische dimensie. Het verenigt vrouwen over de gehele wereld.  

Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en actie  

onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld. 

 

Hoe gaat het in zijn werk? 

Ieder jaar wordt door vrouwen in een telkens ander land  

een orde van dienst opgesteld aan de hand van een thema. 

 

Wie zijn welkom?  

Iedereen, vrouwen en mannen zijn welkom  

bij de viering van de Wereldgebedsdag. 

 

De viering van Wereldgebedsdag 2011 in Rijsoord 

zal gehouden worden op vrijdag 4 maart 

in "de Hoeksteen", aanvang 19.45 uur 
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“Een kijkje in de tienerviering” 

 

Het thema van de tienerviering van januari was: 

”Niet denken, maar doen” 
 

We startten de viering met het luisteren naar een lied van de Band 

Zonder Banaan. Het lied heette: “Ik leer het nooit”. Dit lied ging 

over kansen in het leven die je soms vergooit, omdat je een verkeer-

de beslissing nam. Daarna spraken we over iets wat één van ons had 

gehoord. Twee jongens hadden een man gered, die door het ijs was 

gezakt. Voor de man liep het goed af. Eén van de jongens kreeg thuis 

een flinke uitbrander, want er zat een grote winkelhaak in zijn nieu-

we jack. Wat vonden de jongeren van dit verhaal... 

Sommige jongeren vonden dat de ouder wel erg raar had gereageerd, want ze moesten 

toch trots zijn dat hij iemand had gered. Als er iemand in nood was, moest je niet den-

ken, maar doen! Anderen vonden dat de geredde persoon de jas kon vergoeden als een 

soort beloning. Maar een deel begreep de reactie van de ouder ook wel. Misschien was 

het een erg dure jas. 

Daarna bekeken we foto’s die één van de leiding omhoog hield. Je moest snel reageren 

als de foto je aansprak en dan uitleggen waarom juist die foto jou aansprak. 

Een van de jongeren had een foto van een vriendengroep. Zijn reactie was: Vrienden 

zijn alles. Een ander had een foto van een soldaat die de veter van een kind vast deed. 

Haar reactie: Achter elke missie zit een daad van liefde. Twee heel mooie reacties. 

Het Bijbelverhaal dat deze viering centraal stond was: Matteüs 4: 17 -22.De roeping 

van de eerste discipelen. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes werden door Jezus ge-

roepen. Ze lieten alles achter en volgden Jezus. De vraag bij dit stukje was: Waarom 

vertrokken de zonen zo plotseling? 

Enkele reacties: 

• ze volgden hun hart 

• een nieuwe uitdaging 

• ze wilden meer van de wereld zien 

• ze vertrouwden Jezus en wilden hem helpen bij zijn missie. 

• ze vonden het misschien een eer om met Jezus mee te gaan. 

Hoe voelde vader Zebedeüs zich? 

We dachten allemaal dat de vader zijn zonen heel erg zou missen, nu hij zo alleen ach-

ter bleef. 

We spraken ook over impulsief gedrag. Kochten we weleens iets dat we eigenlijk daar-

na een miskoop vonden of ergens anders veel goedkoper was. 

We kwamen er wel achter dat je bij sommige dingen niet lang moest nadenken, maar 

het gewoon moest doen. We kunnen terug kijken op een heel mooie viering met elkaar. 

 

Anda den Hartog 

De volgende tienerviering is op zondag 20 februari, om 09.30 uur in de soosruimte. Als 

onderwerp hebben we “Hoe zit jij in elkaar?” Jezus vertelt zijn leerlingen dat je mag 

laten zien wie je bent en hoe je in elkaar zit. Dit keer gaan we een leuke opdracht 

doen, waarvoor we een foto uit jouw baby/peutertijd nodig hebben. Neem die mee! 
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Vanuit de kerkenraad: 

 

Gezocht: Een contactpersoon voor het Ikazia-ziekenhuis 
 

In het begin van de 50-er jaren gingen er 

stemmen op om in Rotterdam-Zuid een 

Protestants Christelijk Ziekenhuis op te 

richten, waar ook patiënten van de Zuid-

Hollandse eilanden terecht konden. Er 

werd een stichting opgericht die via wer-

vingen geld bijeen moest brengen om de 

realisatie van het ziekenhuis dichterbij te 

brengen.  

Deze stichting is jarenlang actief geweest. De naam van de stichting was Interkerkelij-

ke Actie Ziekenhuis in Aanbouw. Uit deze letters is dan ook de naam Ikazia ontstaan.  

Velen van u zijn waarschijnlijk in die jaren donateur van het Ikazia Ziekenhuis gewor-

den of weten nog dat hun ouders donateur van het ziekenhuis waren.    

In 1965 kon de eerste patiënt worden opgenomen. Afdeling na afdeling ging open en 

op 1 oktober 1968 vond de officiële opening van het ziekenhuis plaats.  

 

Waarom deze inleiding? Sinds die beginjaren zijn heel veel kerken in de regio betrok-

ken geraakt bij dit ziekenhuis en sinds die tijd is onze kerk ook lid van de raad van 

Toezicht van dit ziekenhuis. Jaarlijks wordt er een vergadering van de Raad van Toe-

zicht gehouden en hiervoor worden we ook altijd uitgenodigd. Op deze avond wordt 

een toelichting gegeven op alle activiteiten en nieuwe ontwikkelingen in het zieken-

huis, de laatste keer werd ook een rondleiding gegeven door de nieuwbouw.  

 

Wij zoeken iemand die als contactpersoon namens onze gemeente deze jaarlijkse ver-

gaderingen zou willen bezoeken. De kerkenraad wil niet zomaar een jarenlange tradi-

tie ten einde brengen en hoopt op deze manier een geïnteresseerd gemeentelid te 

vinden die dit op zich zou willen nemen. 

 

Tenslotte wil ik u ook niet onthouden de uitleg van het logo van het ziekenhuis: 

 

Het symboliseert de zorg voor de mensen die hun gezondheid 

aan het ziekenhuis toevertrouwen. Deze zorg wordt verricht 

met hart en handen en is geïnspireerd vanuit het Evangelie, 

waaruit troost en bemoediging spreekt. De harten geven te-

vens aan dat wij binnen het Ikazia hart hebben voor elkaar. 

 

Is deze taak iets voor u? Het kost u één avond per jaar. 

 

We horen het graag!  Verdere info bij Ellie Lagendijk 

 

Namens de kerkenraad 

 

Ellie Lagendijk 

voorzitter 
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Toerustingsavond huiselijk geweld 
 

Huiselijke geweld: ja dat komt vast ook in onze kerk voor….. 

“Als één lid lijdt, lijdt heel het lichaam” 

 

Huiselijk geweld, het is een tegenstrijdig begrip.  

Bij het woord huiselijk denken we aan fijne dingen, gezellige 

dingen, warmte, veiligheid, een thuis. Bij geweld aan alles 

wat daarmee niet te maken heeft: het is onveilig, je huis is 

geen thuis meer, grenzen worden overschreden, gezinsleden 

worden beschadigd voor hun verdere leven.  

Huiselijk en geweld horen niet bij elkaar. Huiselijk geweld is 

niet normaal! Het melden van huiselijk geweld, het er over in 

gesprek gaan, dat is wel normaal, samen proberen om erger te voorkomen.  

Daarom is er ook een advies- en steunpunt opgezet, 010- 4438444.  

 

In allerlei geledingen van de samenleving komt helaas huiselijk geweld voort.   

Bij huiselijk geweld denken we al gauw aan lichamelijk geweld, seksueel  misbruik  en 

mishandeling. Het gaat ook om vernedering, verwaarlozing van kinderen of bejaarde 

ouders,  en financiële uitbuiting. Van huiselijk geweld spreek je waar de een machti-

ger is dan de ander en het geweld zich afspeelt in de huiselijke sfeer.  

Ook onder kerkmensen komt dit voor, dus zeker ook wel in onze kerken. Dit is een 

heel groot onrecht. We willen toch juist binnen de kerken liefde op de eerste plaats 

hebben staan. Erover praten is meestal de eerste stap om het geweld te stoppen. ‘Als 

één lid lijdt, lijdt het hele lichaam: als gelovigen samen vormen we immers een een-

heid, dat is de bedoelding. Daarin mag niet de één over de ander heersen, laat staan 

de ander geweld aandoen’. 

 

De Protestantse Kerk maakte hierover een pastorale hand-

reiking ‘Huiselijk geweld’, bedoeld voor ambtsdragers en 

vrijwilligers in kerkelijke gemeenten.  

Onze provincie heeft ook een werkgroep  “Godsdienst en 

Sekseel Geweld” die zich hiermee bezighoudt.  

Zo zijn we gekomen tot een toerustingsavond voor ouderlin-

gen en wijkteamleden van diverse kerken.   

Daarvoor hebben we  Ds. Katinka Broos en gemeenteadvi-

seur Beppie van der Waal uitgenodigd van die provinciale 

werkgroep  om ons hierover meer te leren.  

 

De avond is gepland op dinsdag 8 maart 2011 in de Christus is Koning Kerk en begint 

om 20. 00 uur. Inloop en koffie vanaf 19. 45 uur.  

 

Deze avond is geen opvang voor slachtoffer! Op deze bijeenkomst is wel ieder welkom 

die zich met ons nader over dit gevoelige onderwerp wil bezinnen om te leren hoe we 

kunnen werken aan een veiliger klimaat binnen de kerken en daarbuiten.  

 

Ds. Gerrold Olde, tel. 412227 olde.v.d.neut@hetnet.nl 

Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool, tel. 427039 mbartje@versatel.nl 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 

 

 De classis in het nieuws     
Grenzen in de zorg  

 

Daarover praat de classisvergadering op donderdag 17 februari in de Gereformeerde 

kerk van Zwijndrecht Groote Lindt, De Develhof, Laan van Nederhoven 2, Zwijndrecht. 

De geneeskunde is de laatste decennia tot veel in staat. Langdurige narcose, com-

plexe transplantaties en minuscule gentechniek behoren tot de mogelijkheden. Dit 

alles is voor velen tot zegen geweest en de levensverwachting is fors toegenomen.  

Toch komt voor iedereen, vroeg of laat, het moment dat we de strijd tegen ziekte en 

dood gaan verliezen, alle medische middelen ten spijt. Uit onderzoek blijkt dat men-

sen in de laatste zes maanden van hun leven de meeste medicijnen gebruiken en het 

langst in het ziekenhuis liggen. Desondanks leiden deze inspanningen niet tot gene-

zing, maar wint de ziekte.  

De vraag dringt zich op: wanneer durven we de strijd op te geven?  

Wanneer is het verantwoord om niet meer naar een ziekenhuis te gaan of met een be-

handeling te stoppen?  

Oftewel, wanneer mag iemand sterven?  

 

Dr. A.A.Teeuw, verpleeghuisarts en theoloog, zal op deze vragen ingaan. Aan de hand 

van twee kernwoorden ‘leven’ en ‘welzijn’ geeft hij richting aan deze discussie.  

De classisvergadering gaat praten over de vragen: 

1. Veel verpleeghuizen kennen een zogenaamd ‘niet reanimatie beleid’. Wat vindt u 

daarvan? 
2. Waar ligt voor u de grens dat ‘doorgaan met behandelen’ niet zinvol meer is? 
De hele classisvergadering is openbaar en u bent van harte uitgenodigd om hierover 

mee te praten. Het onderwerp komt na een algemeen gedeelte aan bod.  

We beginnen om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur.  

 

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht 

telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl  

Zondagavondzang 283 

 
Graag nodigen wij u allen op zondag 

20 februari 2011 uit tot het bijwonen 

van de Zondagavondzang van het Ge-

reformeerd Kerkkoor Zwijndrecht.  

Dan zingen wij als koor en met u als 

groot koor een keur aan geestelijke 

liederen  uit vele bronnen, een hart-

verwarmende gebeurtenis.  

Een en ander duurt van 19.30 tot 20.30 uur in de Bethel-

kerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  

Dirigent Cor de Haan heeft de leiding en André de Jager 

omlijst alles met fraaie orgelmuziek. 
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Concert C.O.V. “Ridderkerk”  

Johannes Passion van J.S. Bach  

op 9 april 2011 
 

Op zaterdag 9 april 2011 geeft de Christelijke Oratoriumvereniging “Ridderkerk” een 

concert de “Johannes Passion” van J.S. Bach, waarbij het koor begeleid wordt door het 

Randstedelijk Begeleidingsorkest “Sinfonia”. Andere medewerkenden zijn: 

Heleen Koele (sopraan), Myra Kroese (alt), Frank Fritschy (tenor), Rodrigo del Pozo 

(tenor), Nanco de Vries (bas), Hans de Vries (bas), Henk den Hollander (kistorgel), 

Ernst Stolz (Viola da Gamba). 

 

De toegangsprijs bedraagt € 18,50 (kinderen tot 16 jaar gratis) incl. koffie of thee in de 
pauze.  

Aanvang concert: 19.30 uur; Kerk open: 19.00 uur 

De uitvoering is in de Gereformeerde kerk  “Levensbron”aan de Jan Luykenstraat 10 in 

Ridderkerk. Meer over het koor is te lezen op de website: www.covridderkerk.nl 

Laat ons bidden , Heer, maar wel met open ogen 

opdat alle mensen uw droom delen mogen 

 

Geef ons licht, een teken van een nieuwe morgen, 

laat ons niet verduisterd zijn door onze zorgen. 

Geef ons licht om steeds te kunnen blijven hopen, 

maak ons licht om naar uw koninkrijk te lopen. 

Geef ons toch een hart dat klopt voor alle mensen, 

niet alleen voor ons en onze kleine wensen. 

Geef ons toch een hart dat klopt met grote slagen 

moedig in ‘t verzet en sterk in het verdragen. 

Laat ons dromen Heer, maar wel met open ogen 

opdat alle mensen uw droom delen mogen. 

 

Geef ons handen die bereid zijn om te delen, 

geef ons handen die de vele wonden helen. 

Geef ons vuisten die bereid zijn om te vechten, 

vuisten die gebald zijn voor de mensenrechten. 

Laat het kind in ons toch altijd blijven dromen; 

zonder dromen zullen we toch nergens komen. 

Laat die droom ook tastbaar zijn in onze daden, 

Laten wij die droom, de hemel, zijn op aarde. 

-Yke Luinenburg - 
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de  

Breepleinkerk een  

 Koor-en samenzangdienst  

op zondag 13 februari a.s waaraan medewerken:  

 

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

organist Martin Mans 

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 - 

 

Taizé-gebed in H.I.Ambacht 
 

Het kan u haast niet ontgaan zijn dat afgelopen jaar, tussen kerst en 

oud en nieuw, ongeveer 30.000 jongeren bijeen waren in Rotterdam 

en omgeving om met de broeders van Taizé te zingen, te bidden, te 

praten en stil te zijn.  

Voor iedereen die graag de sfeer van Taizé opnieuw wil voelen, maar 

ook voor iedereen die door alle media-aandacht nieuwsgierig gewor-

den is, is er de mogelijkheid om in Hendrik-Ido-Ambacht een Taizégebed bij te wonen. 

Op zondag 6 februari 2011 zal in De Open Hof een Taizégebed gehouden worden.  

Het gebed begint om 19:30 uur; vanaf 19:15 uur ben je van harte welkom aan de 

Schildmanstraat 72A te Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

Over Taizé: Ieder jaar bezoeken ongeveer 100.000 jongeren 

het Franse dorpje Taizé, om daar een week deel te nemen 

aan vieringen en gespreksgroepen bij de broeders van Taizé.  

De gemeenschap van de broeders - het zijn er ongeveer 100 - 

is een oecumenische gemeenschap die mensen wil inspireren. 

De liederen die in de vieringen worden gezongen zijn vaak 

kort en worden herhaald. Dit maakt dat het eenvoudig is ze 

mee te zingen, en dat ze een meditatief karakter krijgen. 

 

Voor meer informatie: taize@deopenhof-hia.nl 
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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 


