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Van de redactie 

 
Redactie, kopieermannen, bundelaars en bezor-

gers hopen te gaan genieten van een maandje 

‘RatW-vrij’.  

Houdt u er dus rekening mee dat de volgende 

uitgave van Rijsoord aan ‘t Woord er een is 

voor de maanden juli en augustus? 
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Erediensten 
 

Donderdag 2 juni   Hemelvaartsdag  
09.00 uur : Ds. C. Hendriksen 

   in de Opstandingskerk 

Collecte : 1e Kerk  

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Missionair werk 

Koster : Joop van Wingerden 

 

Zondag 5 juni 
09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : P. Bezemer en N.H. Baars 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 12 juni   Pinksteren 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

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

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk in Actie - Zending 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 19 juni   Heilig Avondmaal 
   Tevens Tienerviering 
09.30 uur : Ds./ J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland 

Kindernevendienst : Monique IJsselstein en Mirjam op den Brouw 

Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 26 juni 
09.30 uur : Ds. J. van der Neut uit Bolnes 

Kindernevendienst : Ontbijt vanaf 09.00 uur 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

Chauffeurs : A.C. Alblas en J. IJsselstein 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Oproep ‘Grote Schoonmaak’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schoonmaak grote beurt van on-

ze kerk is dit jaar gepland op dins-

dag 2 augustus 2011 met eventuele 

uitloop de woensdag er op. 

Graag roepen wij U op om hierbij 

een steentje bij te dragen. 

Het is altijd een gezellige boel en 

we beginnen om 8.30 uur 

Zegt u: ik wil wel mee doen maar 

als het kan wil ik later komen? 

Graag zelfs! 

Komt u wel neem dan wat schoon-

maakspullen mee. 

Opgeven kunt U bij mij doen. 

 

Tevens is het C.V.K nog steeds op 

zoek naar mensen die periodiek de 

Fontein schoon willen houden, is 

ongeveer twee uur werk en hooguit 

1x per maand 

Ook hiervoor kunt u zich bij mij 

aanmelden. 

 

Met vriendelijke  

 schoonmaakgroet,  

  Henk van der Starre 

     Koster 

WIJKBOEKJES   
       wijkboekjes   
          WIJKBOEKJES 
 
Ook in deze a.s. vakantietijd wil ik weer 

graag uw wijkboekjes bijwerken. 

Het is het simpelst als u het meebrengt naar 

de kerk, graag begin juli. 
 

Riet van Gameren 

Openluchtdienst in Ridderkerk 

 
Op zondag 26 juni wordt er weer  

een Openluchtdienst georganiseerd  

op het Koningsplein in Ridderkerk. 

Het thema van deze  

interkerkelijke ontmoeting is 

Kijk op… en Zie! 
Medewerking wordt verleend door  

TV-weerman Reinier van der Berg 

en koor “We believe” 

Aanvang van de dienst is 14.00 uur. 

Neemt u wel uw eigen stoel mee? 

Namens de organisatie, Pauli Bestebreurtje 

Nieuw jaarboekje 
 

Daar gaan we in de vakantie ook weer aan 

werken en daarom vragen we uw medewer-

king! Wilt u a.u.b. veranderingen in uw 

commissies aan ons doorgeven?  

 

Bij voorbaat dank! 

 

Ton Haeck  

  ton.haeck@hetnet.nl tel.431101 

Riet van Gameren  

  wim.en.riet@12move.nl 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

4 

Bij de kerkdiensten 
 

Op donderdag 2 juni is het Hemelvaartsdag. Ds. C. Hendriksen 

hoopt in deze gezamenlijke dienst voor te gaan. De dienst is dit 

jaar in de Opstandingskerk en begint om 9.00 uur.  

 

Op zondag 5 juni  gaat ds. H. IJzerman uit Rotterdam bij ons 

voor. In het kerkelijk jaar wordt deze zondag Wezenzondag ge-

noemd. Jezus is opgevaren naar de hemel (Hemelvaart), en het 

feest van de Geest moet nog komen (Pinksteren). Vallend in het 

zogenoemde Hemelvaartsweekend vraagt deze zondag iets ex-

tra’s van ons geloof: Hij zal ons niet als wezen achterlaten 

(Joh. 14:18).  

 

Met Pinksteren, op zondag 12 juni, vieren wij het feest van de Heilige Geest. De 

Geest van God kan verschillende vormen aannemen, zoals wind, vuur, een vogel, 

maar ook troost, bezieling, of taal. De Geest is de kracht van God in ons leven. Wij 

lezen dit jaar uit het bijbelboek 1 Koningen hoofdstuk 19. Daar wordt beschreven 

hoe de profeet Elia op de berg Horeb iets van God ervaart. Het gaat over openbaring 

in macht en kracht, maar ook over een stil luisteren naar Gods stem. Ik denk aan het 

aspect van de wind, en aan de vlag als mooi, zichtbaar en kleurig teken daarvan.  

 

Zondag 19 juni vormt een voorlopige afsluiting van het kerkelijk 

jaar. We hebben onze feesten gevierd: Kerst, Pasen en Pinkste-

ren. Met de God van het begin, met de geboorte van Jezus Chris-

tus, en met de gave van de Heilige Geest is de goddelijke drie 

eenheid compleet. Daarom is het fijn om juist op deze zondag 

het Heilig Avondmaal te vieren, brood en wijn met elkaar te de-

len, de zachte kracht van ons christelijk geloof.  

Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland zal ons voorgaan 

in deze dienst.  

 

Op zondag 26 juni ontvangen we mw. ds. J. van der Neut uit Bolnes. Zij volgt een 

meerjarige cursus Geestelijke Begeleiding. Als collega merkte ik al eens hoe deze 

opleiding ook in haar diensten vruchtbaar wordt.  

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

 

ds. Herman Offringa 

 

Zieken(t)huis 

 
In afgelopen maand onderging mw. B. van der Pol-de Weerdt een operatie in het 

ziekenhuis. Zij mocht weer thuiskomen aan de Rijksstraatweg 54. Wij wensen haar 

van veel sterkte toe in de tijd die komt. 

 

Ds. G.H. Offringa  
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Koninklijk onderscheiden 
 

Ter gelegenheid van 

Koninginnedag werd 

Ellie Lagendijk dit 

jaar benoemd tot Lid 

in de Orde van Oran-

je-Nassau.  

Haar staat van dienst 

werd in de krant ver-

meld.  

Wij kenden haar kwaliteiten al en wil-

len haar daarom ook op deze plaats van 

harte feliciteren met deze onderschei-

ding!  

Ellie is een inspire-

rend lid van onze 

gemeente, en op 

het moment is zij 

ouderling-voorzitter 

van de kerkenraad.  

 

Voor wie haar nog iets beter wil leren 

kennen: op de website van de landelij-

ke kerk staat een mooi interview met 

haar (www.pkn.nl => kennismaken => 

filmportretten).  

 

 

Namens de kerkenraad,  

ds. Herman Offringa 

Zomervakantie predikant 
 

De laatste jaren plan ik mijn 

zomervakantieweken meestal 

in aansluiting op het Pinkster-

feest. Ik geniet dan van de 

lange dagen in de maand juni.  

Dit jaar begint mijn grote vakantie op dins-

dag 14 juni en loopt door tot en met zondag 

10 juli 2011.  

 

Berichten van pastorale aard - ik denk aan 

een geboorte, ziekenhuisopname of -

ontslag, of een situatie van overlijden - 

kunt u in deze periode doorgeven aan ou-

derling mw. E. van Gameren, J.C. de Back-

straat 5.  

Zij wijst u zo nodig de weg naar een waar-

nemend predikant of andere zorg. Haar te-

lefoonnummer is 0180 426377 (of 06 446 18 

246).  

 

Ik ben vast niet de enige die vakantie viert. 

Vanaf deze plaats wens ik onze vakantie-

gangers een goede reis en een wel thuis. En 

dat de thuisblijvers mogen genieten van 

wat rust, van het licht en de warmte in de-

ze zomermaand.  

 

Alle goeds en met vriendelijke groet,  

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@xs4all.nl 
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Wij gedenken  

Adrianus Reinen van Nes 

 
Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Adrianus Reinen van Nes.  

Tot voor kort woonde hij aan de Vlasstraat in Rijsoord, in januari verhuisde hij samen 

met zijn vrouw nog naar een aanleuningwoning bij verzorgingshuis Reyerheem in Rid-

derkerk. In Rijsoord was hij geboren en getogen.  

In het voetspoor van het voorgeslacht, maar ook als mens van zijn eigen generatie, 

zette hij zich in voor onze gereformeerde kerk. Zo is hij diaken en ouderling geweest 

en als organist hield bijna een halve eeuw de lofzang gaande. Toch betekende gelo-

ven voor hem meer dan alleen op zondag samenkomen in de kerk. Geloven betekent 

ook dat je iets doet voor je medemens. Alleen een samenleving waarvoor iedereen 

zich inzet is een leefbare samenleving. Je inzetten voor anderen, samen optrekken, 

samen van Rijsoord iets moois maken en het dorp mooi houden, dat was zijn missie.  

 

Jos van Nes overleed op maandag 18 april 2011, hij mocht 90 jaar worden.  

Op vrijdag 22 april hebben wij in de Opstandingskerk afscheid van hem genomen. De 

kinderen en kleinkinderen herinnerden het lange leven van hun vader en grootvader, 

een leven dat rijk was aan gaven en tekenen van zegen. We lazen enkele woorden uit 

Psalm 73, woorden van vertrouwen op Gods leiding in leven én in sterven.  

 

Wij bidden dat dit geloof de familie tot troost en bemoediging mag zijn.  

 

Ds. G.H. Offringa 

Wij gedenken 

Adrianus Wilschut 

 
Op dinsdag 26 april 2011 overleed Adrianus Wilschut op de leeftijd van 82 jaar.  

Op zijn tuin bij zijn huis in Strevelzicht werd hij onwel. Hulpverlening was snel ter 

plaatse, maar het mocht niet meer baten…  

 

Met velen hebben wij op maandag 2 mei afscheid van hem genomen. Wij blikten te-

rug op zijn levensweg en herinnerden zijn goedheid en zijn trouw. Hoe hij van zijn 

naasten had gehouden, van zijn vrouw en kinderen en kleinkinderen, hoe hij altijd 

vol goede zorgen was geweest.  

En ook hoe hij van het leven kon genieten en anderen daarin liet delen.  

 

De tekst voor de overdenking was Psalm 121: Mijn hulp is van de Heer, die hemel en 

aarde gemaakt heeft. Deze psalm werd gezongen door reizigers, als zij afscheid na-

men en ’s morgens vroeg door de stadspoort gingen, erop uit naar het onbekende en 

ongewisse. De psalm is een bede om Gods bescherming onderweg, zoals ook Jos Wil-

schut een levenlang bad, voor zichzelf en voor de mensen om hem heen.  

Met bloemen en gebeden hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats gebracht.  

 

Hij mag nu wonen in het licht van de Heer, zijn naam is geborgen in Gods hand.  

 

Ds. G.H. Offringa 
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In Memoriam   

Bastiaantje de Jong – Alblas 

Sjanie 
 

Geboren op 15 oktober 1936 aan de Rijksstraatweg 155 als 2e dochter van Kees Alblas  

en Anna Visser en zus van Lien en Bert.  

Zij werd in onze Opstandingskerk gedoopt en deed hier belijdenis. Tot haar trouwen 

werkte zij op het boekhoudkantoor van haar vader, onze opa Alblas. Op 29 oktober 

1960 trouwden onze ouders ook in de Opstandingskerk. Zij gingen wonen in Bolnes, 

waar onze vader een tuinderij had. 

Daar werden wij geboren, wij vormden een hecht gezin, waarin mama de spil was, 

want papa was altijd heel druk met de tuinderij. Zij zorgde heel goed voor ons. 

 

In 1980 verhuisden wij naar de Langeweg, naar een nieuwe tuinderij, waar anjers, 

chrysanten en vele groenten geteeld werden. Wij waren inmiddels groter dus mama 

kon meer meewerken in de tuinderij en ging daarbij de boekhouding doen van dit be-

drijf. Terug op Rijsoord werd zij actief in het kerkenwerk. Penningmeester van de 

diaconie en vrouwenbond; lid van het koor en pastoraal medewerkster.  Al  deze ta-

ken nam zij heel serieus. 

Er kwamen schoonzonen en een schoondochter in haar leven en in 1987 kwam haar 

eerste kleinkind, er volgden er in de daarop volgende jaren nog 5 én vorig jaar zelfs 

een achterkleinkind. Zij was altijd zeer geïnteresseerd in deze kinderen. 

 

Toen kwam het jaar 2010. In augustus bleek zij ernstig ziek te zijn. Na een zware 

operatie krabbelde zij er weer een beetje bovenop. Hoop en vrees hebben elkaar af-

gewisseld. Eind oktober hebben wij met het gezin hun 50-jarige huwelijksfeest ge-

vierd; hier heeft zij enorm van genoten. In november bleek echter dat de ziekte niet 

geheel weg was. De vooruitzichten waren slecht, maar er waren toch wat perioden 

dat de ziekte een beetje naar de achtergrond schoof. Kerst hebben wij nog gezamen-

lijk gevierd, zij kon nog bij enkele verjaardagen zijn. 

 

Eind februari heeft de ziekte weer hard toegeslagen. De onzekerheid werd overgeno-

men door afscheid nemen. Hierin was zij heel berustend. Ze gaf aan een mooi leven 

te hebben gehad en wist dat ze afscheid moest nemen.  Op 30 april is zij in het bij-

zijn van onze vader en ons, rustig in vertrouwen ingeslapen. 

 

De wens van onze moeder was te worden begraven vanuit haar Opstandingskerk. Tij-

dens de Dankdienst voor haar leven hebben wij haar herdacht in een dienst die rust 

en troost bracht. Door het koor waar zij lid van was werden prachtige liederen gezon-

gen. 

 

Met elkaar hebben wij haar de kerk uitgedragen en naar haar laatste rustplaats ge-

bracht. 

 

Wij hebben hele goede herinneringen aan haar en missen haar enorm. 

 

Namens de familie, 

Dick de Jong jr.  
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 28 april 2011 
 

De voorzitter heet allen welkom (speciaal dhr. T. Haeck die de jaar-

rekening komt toelichten), zij leest met ons uit 1 Petrus 1 en gaat 

ons daarna voor in gebed. De voorzitter meldt ons allen dat dhr. A. 

Wilschut (Strevelszicht) is overleden. Mevr. E. van Gameren zal deze 

vergadering notuleren i.v.m. de afwezigheid van de scriba mevr. C. 

Bode. 

 

Het Kerkenraadsverslag van 21 maart 2011 wordt goedgekeurd zonder op- en/of aan-

merkingen met een dankwoord aan mevr. C. Bode. 

 

2. College van Kerkrentmeesters. 
a. Allereerst wordt de jaarrekening 2010 samen met dhr. T. Haeck doorgenomen. En-

kele vragen worden nog aan hem gesteld en daarna vertrek hij onder dankzegging van 

de voorzitter.  

b. Notulen College van Kerkrentmeesters: N.a.v. de notulen horen wij dat er 4 con-

ceptbrieven gemaakt zijn voor niet betalende/niet meelevende leden. Naar wie deze 

gestuurd gaan worden wordt zorgvuldig bekeken 

- De cursussen voor het LRP-systeem gaan de komende tijd van start. 

 

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

Een nagekomen e-mail ontvangen van de Levensbron Ridderkerk – Meerlingberaad, 

voor de zomer een extra vergadering op 16 juni 20.00 uur, overleg over verdere sa-

menwerking tussen onze kerken. 

 

Vanuit de wijkteams: Verzoek om altijd als er voor in de kerk gesproken wordt de mi-

crofoon te gebruiken omdat de oudere gemeenteleden en thuis meeluisteraars het 

niet goed kunnen horen. 

De Paasbroden zijn bezorgd. Wat betreft het Groot Huisbezoek: de opkomst was heel 

goed en met elkaar is het een hele fijne bijeenkomst geworden. De namen van onze 

zieke gemeenteleden worden genoemd. 

Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden. 

 
Het pastorale halfuurtje wordt deze keer verzorgt door ds. Offringa. Het thema is ” 

Wijzigingsvoorstellen kerkorde die betrekking hebben op Ordinatie 1 t/m 5”. We ne-

men gelijk beslissingen en de voorzitter geeft deze door aan mevr. R. Smit. 

 

Er zijn of worden diverse gemeenteleden benaderd voor de volgende vacatures: 1 
wijkouderling, 1 ouderling G.O.T, 1 diaken, 1 penningmeester diaconie en 7 pastoraal 

medewerkers.  

 

G.O.T., Z.W.O.E., Jeugdraad, KOR en de Liturgiecommissie hebben niet vergaderd. 
 

College van Diakenen, N.a.v. de notulen van 28 maart 2011 geen vragen. De eerst-

volgende avondmaalsviering zal de voorzitter van het College van Diakenen nog beter 

op het vormen van de kring gaan letten. Er werd nog wel opgemerkt dat de ouderen 

graag tegen de muur leunen dit is niet mogelijk als de kring voor de banken wordt ge-

vormd. 
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Ingezonden stuk - Bid een nacht voor de Vervolgde Kerk 
 

Als christenen in Ridderkerk willen wij meedoen aan de Nacht 
van Gebed  van 17 op 18 juni. Christenen uit Ridderkerk en om-
geving worden van harte uitgenodigd om (een deel van) deze 
nacht biddend op de bres te staan voor vervolgde christenen.  
 

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde 

christenen steunt in meer dan vijftig landen. De ‘Nacht’ wordt gehouden op honder-

den locaties in Nederland en België. Waarom wordt er ’s nachts gebeden? “Juist ’s 

nachts hebben veel vervolgde christenen het moeilijk”, zegt Open Doors-

woordvoerder Klaas Muurling. “Dan slaat de twijfel toe. Bovendien zien we in de Bij-

bel dat veel christenen ’s nachts bidden. Toen Petrus gevangen zat, bad de gemeente 

’s nachts voor hem en kwam hij vrij.” 

 

Open Doors heeft een dvd en een informatiemap beschikbaar gesteld. Ieder gebeds-

blok wordt ingeleid door een kort filmfragment. Dit jaar staat de Nacht van Gebed in 

het teken van ‘Bidden voor Ninevé’. 

 

De stad Ninevé- het huidige Mosul in Irak- was in de tijd van Jona al een bolwerk van 

het kwaad. Jona werd niet voor niets door God naar de stad gestuurd om Zijn bood-

schap te brengen. Ook nu krijgen Irakese gelovigen in Bagdad en Mosul te maken met 

gewelddadigheden. Velen vluchtten weg, anderen twijfelen. Vertrekken ook zij naar 

een veiligere plek? Daarnaast staat Ninevé symbool voor al die andere plekken waar 

christenen vervolgd worden vanwege hun geloof.  

 

Tijdens de Nacht van Gebed wordt voor Irak en verschillende andere landen waar 

christenen worden vervolgd, gebeden. Doet u mee?  

 

U wordt uitgenodigd een Nacht van Gebed bij te wonen in: 

 
Gebouw Obadja, Schepenstraat 4 in Ridderkerk 
Aanvang: 22.00 uur, einde: 04.00 uur 
Contactpersoon: Marieke van Beuzekom, tel. 0180 420454 

Diversen:  
a. N.a.v. een verzoek van de bazaarcommissie wordt gesproken over een doel voor de 

opbrengst van de bazaar: de kerkenraad stelt voor om de regel dat 50% wordt ge-

schonken aan een goed doel voort te zetten. Er wordt tevens een voorstel gedaan aan 

de bazaarcommissie voor een goed doel. 

b. Het voorstel om de kerkenraadsvergaderingen te vervroegen wordt aangenomen. 

Vanaf volgende vergadering 30 mei begint de vergadering dus om 19.30 uur. 

c. Ds. Offringa zal tijdens de afwezigheid van een Hervormde predikant 2 groepen ca-

techisanten voor zijn rekening nemen en de Hervormde kerk 1 groep.  

 

Mw. E van Gameren gaat ons voor in gebed waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

 

- Verslag Elselien van Gameren - 
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Kerkelijke stand 

 
Overleden op 26 april 2011 

Broeder Adrianus Wilschut 

in leven wonend Strevelszicht 18 

2988 AS Rijsoord 

op de leeftijd van 82 jaar 

 

Overleden op 30 april 2011  

Zuster Bastiaantje de Jong-Alblas 

in leven wonend Langeweg 464 

3335 LG Zwijndrecht 

op de leeftijd van 74 jaar 

 

Vertrokken naar Wenen, Oostenrijk 

De heer G.H.K.de Waard 

Voorn 31 

2986 JA Ridderkerk 

 

Verhuisd 

Mevrouw E. de Koning-Mol 

van Langeweg 386 

naar Serviceflat Drechtstreek 

Lijsterweg 289 

3362 BB Sliedrecht 

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. 

Verjaardagen in juni 
 

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 

Torenmolen 142 

2986 CG Ridderkerk 

 

8 juni 1931 

De heer P. Legerstee 

Vijverlaan 1110  

3319PL Dordrecht 

 

9 juni 1925  

Mevrouw J. van Gameren - de Lang 

Mauritshoek 6 

2988 EA Rijsoord 

 

11 juni 1922 

mevr. H. M. v. Nes-Horsman 

Ds. Sl. Visserstraat 33  

2988 XB Rijsoord 

 

12 juni 1934 

Mevrouw W. M. Tamerius 

J.C. de Backstraat 36 

2988 XJ Rijsoord 

 

13 juni 1932 

De heer  J. van der Burg 

Mauritsweg 92 

2988 AM Rijsoord 

   

19 juni 1925  

De heer Adr. Van Gameren 

St. Jorisplein 80 

2981 GG Ridderkerk 

elk zuchtje 
van Gods Geest 

wordt een storm 
als jij het gebruikt 

zoals God het heeft bedoeld 
 

Jolanda Vlastuin-van Deelen 
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NBG Bijbelleesrooster juni 

 
Wo 1 Psalm 47 

Do  2 Hemelvaartsdag 

  Daniël 7: 1-14 

Vr 3 Daniël 7: 15-28 

Za 4 Psalm 27 

Zo 5 1 Petrus 4:1-11 

Ma 6 1 Petrus 4:12-19 

Di 7 Handelingen 1:1-14 

Wo 8 Handelingen 1:15-26 

Do 9 Genesis 9: 8-29 

Vr 10 Genesis 10: 1-32 

Za 11 Genesis 11: 1-9 

Zo 12 Eerste Pinksterdag 

  Handelingen 2:1-13 

Ma 13 Tweede Pinksterdag 

  Handelingen 2:14-28 

Di 14 Handelingen 2:29-42 

Wo 15 Psalm 104:1-15 

Do 16 Psalm 104:16-35 

Vr 17 Mattheüs 8:2-13 

Za 18 Mattheüs 8:14-22 

Zo 19 Psalm 8 

Ma 20 Mattheüs 8:23-34 

Di 21 Mattheüs 9:1-13 

Wo 22 Mattheüs 9:14-26 

Do 23 Psalm 147 

Vr 24 Mattheüs 9:27 - 10:1 

Za 25 Mattheüs 10:2-15 

Zo 26 Mattheüs 10:16-23 

Ma 27 Mattheüs 10:24-33 

Di 28 Mattheüs 10:34 - 11:1 

Wo 29 1 Petrus 5:1-7 

Do 30 1 Petrus 5:8-14 

 
Zondag 19 juni: 
Psalm 8 : 4 en 5 

 
 

Zie ik de hemel, het werk van 
uw vingers, de maan en de ster-
ren door u daar bevestigd,  
wat is dan de sterveling dat u 
aan hem denkt, het mensenkind 
dat u naar hem omziet? 

 

 

 

 

 

 

 

Handen... 

 

Handen kunnen zoveel zeggen,  

handen spreken eigen taal. 

Wat de handen ons vertellen,  

dat begrijpen we allemaal. 

Handen kunnen je bezeren,  

kunnen strelen, kunnen slaan. 

Handen kunnen ook genezen, 

 helen wat is stukgegaan. 

Handen kunnen liefde geven,  

vuisten zijn, gebald in haat. 

Handen kunnen voor je zorgen,  

maar doen soms ook iemand kwaad. 

Handen kunnen je samenknijpen,  

in een machteloos gebaar 

en ze kunnen je vertroosten  

of beschermen voor gevaar. 

Een handdruk kan bezegelen  

het zojuist gegeven woord. 

Wat wij doen met onze handen  

kan een vloek of zegen zijn, 

maar handen, in het gebed gevouwen, 

Die doen nooit een ander pijn. 

 

ingestuurd door  

Mevr. M. Lodder-Bestebreurtje 
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Bedankje 
 

Hierbij wil ik, Teun Groenendijk, ieder-

een bedanken voor de kaarten, bloemen, 

telefoontjes en de fruitmand en bezoek 

aan huis. 

                Groeten, Teun Groenendijk 

Bedankt 
 

Uw medeleven na het plotseling overlij-

den van mijn lieve man, onze vader en 

opa, Jos Wilschut, was hartverwar-

mend.  

Dank voor de vele kaarten, telefoontjes, 

een hartelijk woord of een handdruk. 

Dit heeft ons heel goed gedaan. 

 

Wil Wilschut-van Nes 

Kinderen en kleinkinderen 

Bedankt 
 

Wij willen u allen heel 

hartelijk danken voor  

uw interesse en bezoekjes,  

vele kaarten, bloemen en 

telefoontjes tijdens de 

ziekte van mijn vrouw en 

onze moeder.  

Ook na haar overlijden 

hebben wij uw steun er-

varen door uw hand-

drukken, kaarten en uw 

aanwezigheid bij het af-

scheid. Hartelijk dank 

daarvoor. 

 

Dick de Jong sr. 

en kinderen 

Hij geeft de moeden kracht 
 

Wanneer je niet meer vechten kunt, 
wanneer het leven zwaar lijkt om te dragen, 

wanneer je staat op 't dode punt, 
wanneer je vleugels lijken lamgeslagen, 

wanneer je uitgeschakeld wordt, 
wanneer je staan moet langs de kant van 't leven, 

wanneer je niets hebt dan tekort, 
zodat je ook niets hebt om weg te geven, 

wanneer je je zó eenzaam voelt 
dat zelfs de liefste je niet kan bereiken, 

wanneer Gods zee je overspoelt 
omdat je bent als eiland zonder dijken, 

wanneer je vuur is uitgeblust, 
dan is er slechts van één kant hulp te wachten: 

wie moe is vindt bij Jezus rust, 
en hem die zwak is, geeft Hij nieuwe krachten. 

 
Nel Benschop 
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Eetcafé De Fontein sluit de keuken 

gedurende de zomermaanden 

 
De paellera’s (pannen) hadden samen een 

doorsnede van meer dan een meter. De origi-

nele samenstelling en bereiding was van Ma-

ria, onze gastkokkin oorspronkelijk uit Spanje, 

bijgestaan door Derus. Paella vormde de 

hoofdschotel van de laatste Eetcafé-avond van 

het dertiende seizoen.    

Nog steeds voorziet Eetcafé De Fontein in een 

behoefte om gedurende de wintermaanden, 

eens in de twee weken, een gezellige bijeen-

komst te hebben om samen met anderen een 

maaltijd te gebruiken. En dat  hebben de gas-

ten in deze jaren ervaren. 

 

Het werk voor Eetcafé De Fontein is plezierig 

en dankbaar.  

’t Is ÉCHT leuk om, al kokkerellend, iets 
voor anderen te betekenen. 
 

Wilt u dat ook eens ervaren? Hebt u een 

specialiteit op kookgebied die u met anderen 

wilt delen? Maak eens een afspraak om te kij-

ken hoe we dat met elkaar doen. Een prachtig 

6-pits fornuis met oven, geschenk van het 

OranjeFonds, (beschermpaar Prinses Maxima 
en Prins Willem Alexander),  staat ons daarbij 

ter beschikking. 

 

Komt u liever eten? Vanzelfsprekend bent u 

dan van harte welkom! Daar is het Eetcafé De 

Fontein  per slot van rekening voor. 

 

Wilt u een ander eens verrassen? Wat dacht u 

van een DinerCheque. Onze, voor elke gebeur-

tenis aangepaste, EetcaféDeFontein dinerche-

que, is daarvoor bijzonder geschikt. Leuk om 

te geven en verrassend om te ontvangen! 

 

We hopen na de vakantie weer te starten en 

wel op vrijdag 7 oktober 18.30 uur. 

Informatietelefoon 0180 432 428 (bij voorkeur 

na 19.00 uur) 

Een fijne vakantietijd gewenst! 

 

Het team van Eetcafé De Fontein 

Ti j dens  de laat s t e  m aalt i j d van di t  s ei zo en h eef t  h et  af s c h ei d  p laat s g evo nden van  m evro u w   G reet  Ko o i j m an. Vri j w el vanaf  h et  beg i n zo rg de zi j  vo o r de  t af els c h i k k i ng  en  de blo em en. Met  een f raai  bo ek et  en  
een h art eli j k  ap p lau s  w o rdt  G reet  bedank t . 

Noteer op de  
kalender:  

7 oktober  

EETCAFÉ  

 
I nloop oc hte nd e n  

U  be n t  v an  h ar t e  w e lk o m  o p de  i n lo o po ch t e n de n  o p  
 

1  en  1 6  ju n i  (1  juni : i .v .m . H em el v aar t s d ag  v oor  een keer  op w oens d ag ) Waar ?       In  de  Fo n t e i n  Ho e  laat ?   V an af  1 0 .0 0  u u r   

… v o o r  de  k o f f i e  z o r ge n  w i j, v o o r  de  ge z e lli gh e i d z o r ge n  w e  me t  e lk aar !     
          
   To t  z i e n s ! 
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Opbrengst Collectes 
 

 

17 april 2011 Kerk in Actie Totaal  €  210,75 
   Onderhoud    €  121,70 
   Eigen jeugd   €    47,82 
 

21 april 2011 Diaconie, Kerk in Actie €  131,00 
   Onderhoud    €    68,95 
 

24 april 2011 JOP     €  269,05 
   Onderhoud    €  176,46 
   Eigen jeugd   €    68,50 
 

1 mei 2011  Kerk     €  130,80 
   Onderhoud    €    95,00 
   Eigen jeugd   €    42,55 
 

8 mei 2011  Kerk     €  272,00 
   Onderhoud    €  154,56 
   Vitale kerk    €    73,54

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 15 april 2011 t/m 18 mei 2011) 

 

Via dhr. H. Bestebreurtje  voor de kerk   € 10,00 
Via mw. G. Lodder   wijkgeld EB   € 60,00 
Via dhr. A. Bode    voor de bloemen  € 10,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

Koor-en samenzangdienst op zondag 5 juni  a.s waaraan medewerken: 

Het “ Chr.Reiskoor “Holland Zingt”   o.l.v. Adri Poortvliet 

de organist Martin Mans 

sopraan Mirjam Feijer 

meditatie dhr. A. Dubbeld,   Dirksland 

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 

Pinksteren 

Geest van God de Vader,  

adem van de Heer...  

Kom in ons en leidt ons,  

elke dag, steeds meer.  

 

Voed ons met Uw Woorden,  

laaf ons ieder uur.  

Maak van ons een lichtbron,  

wakkerend, vol Vuur.  

 

Zegen ons met liefde,  

maak ons hart bereid...  

Leer ons 'U te volgen',  

nu en voor altijd!  

 

Amen 
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Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 

Via Mw. P. Euser      Busje kerktelefoon  €       52,70 
Via Dhr. W. Haasjes         Kerk     €       10,00 
Via Mw. J. Lodewijk  Paasgroet    €         5,00 
Via Dhr W. IJsselstein  Paasgroet    €         3,50 
 

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 

 

Kees Alblas 

Penningmeester CvD 

19 juni  AVONDMAAL     19 juni  AVONDMAAL  

 

Kerk in Actie  Kinderen in de Knel 
 

elke avondmaalscollecte zal er een ander project  

van Kinderen in de Knel aan de beurt zijn. 

 

Op 19 juni  is de collecte bestemd voor:   

AGREDS / Beroepsonderwijs voor straat-meisjes in Accra 

 

Een kind is puur, onschuldig en… kwetsbaar. Helaas wordt daar maar al te vaak mis-

bruik van gemaakt. Volwassenen laten kinderen soms aan hun lot over. Ze belanden op 

straat of ze worden misbruikt als goedkope arbeidskracht.  

 

In de Ghanese hoofdstad Accra leven ruim 25.000 straatkinderen. 

Veel van hen komen van het platteland in het noorden. Gevlucht 

voor armoede, kinderarbeid of huiselijk geweld. De organisatie 

Assemblies of God Relief and Development Services (AGREDS) 

vangt  straatmeisjes in Accra op in opvangcentrum Lifeline. 

Ieder jaar kunnen hier honderd straatmeisjes terecht. Jongere 

meisjes gaan weer naar school. Oudere meisjes leren in zes 

maanden tijd een vak: batikken, kleding naaien, catering of het kappersvak. Daarna 

helpt Agreds de meisjes om een eigen bedrijfje te beginnen. Als de meisjes dat willen, 

begeleidt Agreds hen bij hun terugkeer naar hun familie. Veel straatmeisjes krijgen 

zelf jong kinderen, waar ze vaak slecht voor kunnen zorgen. Daarom is Agreds bij Life-

line in Accra ook een dagopvang gestart, waar dagelijks 250 kinderen terecht kunnen 

terwijl hun moeders werken. Na werktijd krijgen de moeders voorlichting over hiv/

aids,  hygiëne en  voeding. Dankzij de goede begeleiding lukt het de meesten om een  

nieuw bestaan op te bouwen. 

 

    We hopen dat u deze collecte voor die kinderen  

    met een ruim hart wilt ondersteunen. 

 

       Uw Diaconie  

 

19 juni  AVONDMAAL     19 juni  AVONDMAAL  
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Pipe Praat 
 

Het is alweer bijna zover… 
het seizoen van La Pipe loopt  

weer op zijn eind. En dat kunnen we natuurlijk 
niet zomaar voorbij laten gaan!  

Ook dit jaar sluiten we dan ook weer af  
met de gezelligste BBQ van het jaar.  

Zaterdag 18 juni zijn jullie van harte welkom om met elkaar gezellig 
wat te drinken, te eten, te kletsen, te lachen en vooral ook te genieten! 

Vanaf 17.00 uur bent u van harte welkom.  
 

Inschrijven kan bij ons achter de bar of via: 
societeitlapipe@gmail.com 

06-10011626 
Inschrijven kan tot uiterlijk vrijdag 10 juni.  

 
De kosten zijn 10 euro p.p en we vragen jullie dit vooraf te betalen. 
Dit kan bij ons achter de bar of overmaken op rekeningnummer 

3554.86.105 t.n.v Sociëteit La Pipe te Ridderkerk. 
 
We hopen jullie ook dit jaar weer te mogen ontvangen om het seizoen 

met elkaar af te sluiten! 
 

Tot zaterdag de 18de!!! 
Societeit La Pipe 

'Examenpraatje' 
 

Het is eind mei. Dit is een erg belangrijke 

tijd voor veel jeugd. Examentijd. 

Ook in onze gemeente is er jeugd dat exa-

men doet, of net het examen achter de rug 

heeft. 

 Daarna is het afwachten… 

   Wat zal de uitslag zijn? 

 

Het is al met al voor het hele gezin een span-

nende periode met veel stress.  

 

Heel veel sterkte met het wachten op het verlossende telefoontje. 

 

Ik hoop voor iedereen dat het harde werken wordt beloond en dat 

er de komende tijd veel examenfeesten worden gevierd in Rijsoord. 

 

                   Anda den Hartog
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La Pipe 30plus 

 
Op het moment van schrijven ligt 

het soosweekend nog voor ons. Op 

het moment dat u dit leest hopen 

wij met een groep van 33 personen 

terug te kunnen kijken op een ge-

zellig weekend die we met elkaar 

hebben doorgebracht in Rouveen.  

Ben jij ook zo benieuwd hoe wij het 

hebben gehad, dan nodigen wij jou 

graag uit om op vrijdag 10 juni nog 

even terug te blikken.  Wil je ge-

woon gezellig een glaasje komen 

drinken, ook dan ben je uiteraard 

van harte welkom.  

 

Wij zijn er vanaf 20.30 uur.  

Zonder God 

 

...ben ik een gitaar zonder snaren, 

een stuurloze boot, 

een auto zonder wielen, 

een mens in nood. 

 

Zonder Hem 

ben 'k een brief zonder bestemming, 

een raam zonder glas, 

een piano zonder toetsen, 

een onderwijzer zonder klas. 

 

Dan ben ik 

een gloeilamp zonder fitting, 

een huis zonder dak, 

een schoorsteen zonder kachel, 

... een wrak! 

 

Wim Bevelander 

Wim Bevelander 
 

Op 8 mei was Wim Bevelander 

te gast in de kerk. Hij zong 

liedjes en vertelde tijdens de 

dienst. De nieuwe cd ‘ZOU’t’ 

van Wim is net uit. Een omschrijving hier-

van volgens de pers:  

‘Smaakvol en pittig, zo zou je de nieuwe 

plaat van Wim kunnen beschrijven. 10 ster-

ke liedjes die het leven op een andere ma-

nier belichten dan je vaak hoort of zou ver-

wachten. De soms wat filosofische teksten 

moet je wat vaker horen voordat ze door-

dringen. Ze prikkelen om na te denken of 

om sommige aspecten van je levensbe-

schouwing op een nieuwe en frisse manier 

te durven heroverwegen. Soms worden en-

kel vragen gesteld aan jezelf, dan weer aan 

God of namens Hem aan ons. Ze gaan over 

onzekerheid, halve waarheden, vurigheid, 

liefde en het al of niet beantwoorden daar-

van.’ 

 

Je kunt meer vinden over Wim op zijn 

website www.wimbevelander.nl. 

Daarop staat tevens zijn agenda vermeld, 

diensten waarin hij voorgaat soms speci-

fiek voor jongere of juist oudere jeugd. 

Bazaar 

 
Wij zijn weer bij de opslag om uw twee-

dehands goederen in ontvangst te nemen 

op: 

 

Zaterdag 18 juni  

van 10.00 uur tot 11.00 uur 

en op 

Woensdag 29 juni  

van 19.00 uur tot 20.00 uur 

 

Met een hartelijke groet  

van de bazaarcommissie 
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Als je niet zelf meer kunt… 
 

Het vervolg van zo’n zin kan van alles zijn, maar één ding is duidelijk: je bent afhan-

kelijk van de hulp van anderen. Zonder die hulp gaat het niet. En of het nu gaat om 

uit of naar bed geholpen worden, geholpen worden met wassen en aankleden, met 

eten of drinken, zonder hulp gaat het niet. Als je naar de dokter moet, als je naar de 

wc moet, als je naar het restaurant wilt of naar de activiteitenbegeleiding, de mees-

te mensen in ’t Ronde Sant komen er niet zonder hulp. 

 

In woon- en zorgcentrum ’t Ronde Sant zijn gelukkig veel vrijwilligers die hart tonen 

voor mensen met beperkingen. Mensen zoals u en ik, met een levensverhaal, met 

mogelijkheden en beperkingen. Mensen die liefde en aandacht nodig hebben, zoals u 

en ik. Mensen die geen mens zijn zonder medemens, zoals u en ik. 

 

In ’t Ronde Sant zijn bij de activiteiten van de geestelijke 

verzorging ook zogenoemde kerkvrijwilligers betrokken. Zij 

begeleiden mensen naar de kerkdienst, schenken na de dienst 

de koffie, brengen hen weer terug en doen alles om de zon-

dagsvieringen en die in de week tot een feest te maken. Ook 

bij vieringen in de week zijn kerkvrijwilligers actief. Kerk-

diensten zonder kerkvrijwilligers? Dat zou gewoon niet kun-

nen! 

 

Gelukkig heb ik vanaf dat ik in ’t Ronde Sant ben gaan werken, altijd de steun gehad 

van een team heel trouwe kerkvrijwilligers. Maar in de laatste jaren hebben enkele 

van deze mensen hun taak moeten stoppen, door gezondheidsproblemen of overlij-

den. 

 

Daarom doe ik een beroep op u die nog kunt helpen. Wilt u alstublieft eens overwe-

gen om in dit werk ook een rol te vervullen. Het is niet moeilijk om een excuus te 

bedenken om het niet te doen. Maar… als je zelf niet meer kunt… wat is het dan fijn 

wanneer anderen je belangeloos een stukje hulp geven.  

Er zijn twee zondagsdiensten per maand en we werken met twee teams. Het zou dus 

neerkomen op een keer per maand (of minder vaak wanneer er nog meer kerkvrijwil-

ligers actief worden).  

U mag het ook gewoon eens een poosje proberen om te zien of het iets voor u is. In 

elk geval wil ik u uitnodigen om bij mij eens verder te informeren, of bij een kerk-

vrijwilliger die u misschien kent. 

Als je zelf niet meer kunt, is dat te laat. 

 

In afwachting van uw reactie, 

met hartelijke groet, 

 

Ds. Peter A.C. Bongers 

geestelijk verzorger in ’t Ronde Sant 

op dinsdag en donderdag 

tel. 010-2512030 (doorkiesnummer) 

of thuis 0182-614432 
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Kindernevendienst - Ontbijt 26 juni 

 
Nog een paar weekjes naar school... en dan is het vakantie!! 

Zoals altijd sluiten we het seizoen van de kindernevendienst 

af met een gezellig ontbijt, en wel zondag 26 juni. 

   Kom je ook? 
Vanaf 9.00 uur ben je van harte welkom in de grote zaal van de Fontein.  

We gaan lekker eten en doen daarna spelletjes. 

Het is voor de kinderen van groep 8 de laatste keer dat ze de kindernevendienst 

bezoeken,  we nemen afscheid van ze en hopen dat ze het volgend jaar naar hun 

zin zullen hebben bij de tienerviering!  

Het is fijn als je 't even doorgeeft als je komt naar het ontbijt; 

dat kan naar: piavdlinden@hotmail.com of 0180 422943 

 

Groetjes namens de kindernevendienst, Pia 

Sibusiso 
-overgenomen uit een ander Ridderkerks kerkblad, ingezonden door Peer Kuiper- 

 

Sinds februari 2010 is Sibusiso uitgebreid met een zes-maanden programma voor jon-

geren. Het zijn veelal jongeren die al langer bij Sibusiso bekend zijn en aan diverse 

programmaonderdelen hebben deelgenomen. In het programma leren ze nu praktische 

vaardigheden die ze thuis of in hun dorp in praktijk kunnen brengen. Er is een slaapge-

bouw waar achttien jongeren, die te ver weg wonen om elke dag naar het centrum te 

komen, van maandag tot vrijdag verblijven. Ook komen er elke dag zo’n twintig jon-

geren die minder ver weg wonen dagelijks naar het centrum.  

‘s Morgens wordt er eerst les gegeven in rekenen, schrijven en lezen. Daarna volgen 

de praktijklessen. Iedereen heeft zijn eigen moestuintje, er wordt veel gesport, ge-

danst en gezongen, ze leren hun eigen kleren wassen.  Samen met de tuinmannen en 

onderwijzers leren ze de tuin om  de schoolgebouwen en het slaapterrein schoonhou-

den.  

Er staan veel koffiestruiken op het terrein. Wanneer het tijd is 

om de koffie te oogsten worden de jongeren daarbij betrokken. 

De rode koffiebessen worden eerst met de hand geplukt. Daarna 

wordt het vruchtvlees verwijderd en worden de pitten gedroogd 

en op maat gesorteerd. Vervolgens brengen we de rauwe koffie-

bonen naar een branderij waar het harde velletje verwijderd 

wordt. Dit is te vergelijken met het schilletje van een erwt, wanneer dat schilletje 

eraf is krijg je spliterwten, dat zijn halve erwten zonder schil. Bij de koffiebonen lijkt 

het daar een beetje op. De bonen worden vervolgens gebrand en verpakt als bonen of 

eerst nog gemalen. 

 

De Sibusiso koffie wordt verkocht. Met de opbrengsten hebben we de onkosten er een 

beetje uit. Er wordt hier veel koffie verbouwd dus als de jongeren leren om goede 

koffieplukkers te worden daar kunnen ze daar ook in hun dorp iets  mee verdienen.  

Meer weten? Lees verder op www.sibusiso.nl  
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Persbericht van de  

protestantse classis Dordrecht 

 

De classis in het nieuws  
   
Orde in de kerk 
 
Daar spraken we over in de classisvergade-

ring van 12 mei. Welke voorstellen tot 

verandering van de kerkorde kan de classis 

onderschrijven. Waar zet ze vraagtekens 

bij en wat is niet duidelijk. Zo kon de 

classis niet instemmen met het voorstel 

om de afvaardiging vanuit de kerkenraden 

te halveren. En als de Synode wordt gehal-

veerd, hoe voorkomen we dan dat bepaal-

de ‘bloedgroepen’ gaan ontbreken of do-

mineren? En wat wordt nu precies de taak 

van (het Breed Moderamen van) de classis? 

De classis legt in totaal 23 vragen en op-

merkingen voor aan de Synode. De reac-

ties van alle classes worden gewogen en 

leiden uiteindelijk tot een herziene kerk-

orde.  

Het gespreksonderwerp van deze classis-

vergadering lag een beetje voor de hand. 

Wat moeten we eigenlijk met een kerkor-

de? We spraken over een aantal stellingen, 

ons aangereikt door de inleider, de heer 

Max van der Klooster, één van de mensen 

die de kerkorde heeft geëvalueerd. Geeft 

een kerkorde rust en structuur of doodt 

het de geest? Is het saai en ouderwets of 

biedt het een houvast in lastige situaties? 

Is het praten in de classis over kerkorde-

wijzigingen een manier om aan de Synode 

te laten weten wat er leeft op het grond-

vlak? We kwamen bijna allemaal tot de 

conclusie dat de kerkorde belangrijk is en 

houvast biedt. Zoals onze inleider zo mooi 

citeerde: “het bezig zijn met de kerkorde 

is een geestelijke zaak, omdat het in de 

kerkorde gaat over de leefregel van de 

Kerk van Christus. De apostel Paulus 

spreekt over de orde in de kerk bij zijn 

uiteenzetting over de gaven van de Geest. 

Het gaat in de kerkorde over het leven en 

werken van de kerk”. 

Pauluskerk 
We waren de gast van de Hervormde 

wijkgemeente rondom de Pauluskerk in 

Dordrecht. En volgens goed gebruik ver-

telde de gastheer wat over de eigen 

wijkgemeente.  

De nieuwe bevestigde predikant, ds. A. 

de Lange voerde het woord en stelde 

zichzelf meteen voor. Ds. De Lange heeft 

in Utrecht gestudeerd en werd als 23-

jarige al bevestigd als predikant. De 

wijkgemeente rond de Pauluskerk is zijn 

zesde gemeente. Als ‘Bonder’ was hij 

niet erg enthousiast toen in 2004 de PKN 

tot stand kwam. Maar hij leeft vanuit het 

geloof dat God deze kerk ook trouw is.  

De Pauluskerk werkt nauw samen met de 

Augustijnenkerk. Alles wordt samen ge-

daan. En om en om wordt er bij elkaar 

gekerkt. Ook de doordeweekse activitei-

ten worden gezamenlijk opgepakt. De 

kerkdiensten zijn sober en het Woord 

staat centraal. In de middagdiensten ko-

men de Heidelbergse Catechismus, de 

Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerre-

gels aan bod. De wijkgemeente heeft 

veel jeugd. Er worden meer kinderen ge-

doopt dan mensen begraven. Er is een 

mannen- en een vrouwenvereniging en 

veel bijbelkringen. Uitdagingen kent de-

ze wijkgemeente ook. Bijvoorbeeld hoe 

in deze tijd de gemeente bij het Woord 

van God blijft. En hoe een Bondsgemeen-

te past in het geheel van de veelkleurige 

kerk.  

De gesprekken over de totstandkoming 

van één Protestantse Gemeente op het 

Eiland van Dordrecht zijn dan ook heel 

spannend.  
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Nieuwe visitator 
Ook ds. J.H. Lammers stelde zich voor. 

Hij is door de classis benoemd als visita-

tor in de vacature van ds. Wesdorp.  

Ds. Lammers is predikant in de Hervorm-

de wijkgemeente Drievliet/Oostendam. 

Dat is zijn vierde gemeente. Hij zei niet 

zomaar ja op de vraag of hij visitator 

wilde worden. Maar het was de dank-

baarheid over de visitaties die hij zelf 

heeft meegemaakt, die de doorslag ga-

ven. Hij loopt eerst mee met twee erva-

ren visitatoren om te zien hoe het gaat. 

“En als iedereen een taak op zich 

neemt, dan is dat tot opbouw van de 

kerk”, zo besloot hij. 

 

Tot slot 
Ook de rapportage van onze synodeafge-

vaardigden kwam aan bod.  

De heer Van der Vlies vertelde onder an-

dere over de eindrapportage van de 

Commissie Bijzondere Zorg. Deze com-

missie hield zich bezig met voorzienin-

gen voor de hersteld hervormde gemeen-

ten. 

De commissie vraagt zich af hoe in de 

toekomst afscheidingen kunnen worden 

voorkomen. De Synode zal zich hierop 

bezinnen in de komende tijd. 

De gemeenteadviseur, Nico Evers, is al 

weer bezig om nieuwe cursussen voor te 

bereiden voor het najaar. Ook heeft hij 

informatie over de startzondag, de inspi-

ratiebeurs en een boekje over hoe een 

gemeente laagdrempelig kan zijn. Via 

evers@pkn.nl kan iedereen deze infor-

matie opvragen. 

De classis werkt met een beleidsnota. 

Daarin is te lezen dat ‘dienen’ de essen-

tie is van het classicale werk. De classis 

is er ten behoeve van de (wijk)

kerkenraden en niet omgekeerd. De nota 

is weer voor twee jaar vastgesteld.  

 

Riet Smid,  

scriba Protestantse classis Dordrecht 

telefoon 078 681 35 39; e-mail:  

scriba@classisdordrecht.nl  

 - Persbericht - 

Sing-in RidderKERK United 2011 
 

Vrijdag 7 en zaterdag 8 oktober vindt de 

jaarlijkse sing-in van RidderKERK United 

plaats. Twee avonden waarop een pro-

jectkoor van meer dan 200 leden een 

verscheidenheid aan praise-, aanbid-

dings- en gospelliederen ten gehore 

brengt. 

RidderKERK United or-

ganiseert deze sing-in 

om de “eenheid in ver-

scheidenheid” binnen 

christelijk Ridderkerk te 

benadrukken. Zoveel 

verschillende kerken, kerkgenootschap-

pen en meningen, maar slechts één God. 

 

Bijzonder is dat de sing-in dit jaar voor 

het laatst wordt georganiseerd! Na 15 

jaar van bouwen aan de onderlinge sa-

menhang en het afbreken van kerkmuren 

is het nu tijd om te kijken of er andere 

activiteiten ontwikkeld kunnen worden. 

Ondertussen hebben we al zoveel aan-

meldingen van koorleden ontvangen die 

graag aan deze laatste editie van de sing

-in deel willen nemen, dat het helaas 

niet meer mogelijk is om zich nog in te 

schrijven als deelnemer in het koor. Wel 

kan men zich op de reservelijst laten 

plaatsen en wie weet sta je dan alsnog 

in het koor op het podium. Maar in de 

zaal hebben we genoeg plaats voor onze 

bezoekers om mee te komen zingen in 

het publiek of om te komen luisteren.  

De kaartverkoop begint in augustus via 

de site en christelijke boekhandel de 

Kandelaar. Kaarten kosten € 7,00 per 
stuk.  

Noteer de data 7 en 8 oktober dus vast 

in de agenda! Mis het niet! 

 

Informatie kan worden gevonden op de 

website www.ridderkerkunited.nl of bij 

Danny van den Berg, telefoon (0180) 

423934. 
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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 


