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Stencilen:  

Maandag 23 mei 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Donderdag 26 mei 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand juni 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk 19 mei 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 

 

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! 

Lees er meer over op pagins 6! 
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Erediensten 
 

Zondag 1 mei 

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

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 8 mei  Dienst voor Jong & Oud m.m.v. Wim Bevelander 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : geen i.v.m. 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein 

Koster : Ton Haeck 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Vitale Kerk 

 

Zondag 15 mei   Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. C. Romkes uit Barendrecht 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 

Chauffeurs : W. de Waard en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 22 mei 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Pia van der Linden 

Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Vitakle Kerk 
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8 mei 

“Dienst voor Jong & Oud” 

m.m.v Wim Bevelander 
 

Op 8 mei is de dienst in het teken 

van “jong en oud”, dat betekent dus 

dat de liederen en de preek net iets 

meer zijn aangepast ook aan de jon-

geren in de kerk.  

Het thema van deze dienst is 

 

“Ik heb je bij je naam geroepen” 
 

Wim Bevelander zal tijdens de dienst 

liedjes zingen.  

(Als je ‘t leuk vindt: kijk vast eens 

op www.wimbevelander.nl ) 

Er is geen kindernevendienst; de kin-

deren gaan tijdens de preek wel 

“iets doen” met elkaar en met de 

leiding, iets wat bij de dienst past 

uiteraard! We hopen veel mensen te 

begroeten, jong & oud! 

 

Van harte welkom! 

Zondag 29 mei   Vanaf 09.10 uur “Inzingen” met Opwekkingsliederen 

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

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Mariella en Liane Janssen 

Chauffeurs : E. de Ruiter en W. van Prooijen 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

Ik heb je bij je naam geroepen 
 

Ik heb je bij je naam geroepen, 

je bent van Mij Mijn kind, 

kijkt niet meer achterom, 

weet dat er iets nieuws begint! 

 

Ik baan een weg door je woestijn, 

maak rivieren in je wildernis, 

en je mag komen om te drinken, 

Ik weet wat voor jou het beste is! 

 

Wees niet bang Mijn kind, 

Ik roep je bij je naam, 

geen water zal je overspoelen, 

omdat Ik jou wegen baan! 

 

Weet: Ik ben jou God, 

geen vlam zal jou verteren, 

je zult Mijn lof verkondigen, 

niemand kan Mijn werken keren! 

 

Ik liet als een wolk verdampen, 

al je zonden en je pijn, 

je bent zo kostbaar in Mijn ogen, 

en je zult Mijn getuige zijn!! 

- n.a.v. Jesaja 43- 
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Bij de kerkdiensten 
 

Op zondag 1 mei  zal de heer R.D. van Schouwen uit Honselersdijk bij ons voorgaan. 

Hij preekt zeker één keer per jaar in de Opstandingskerk, hij is ons niet onbekend.  

 

Op zondag 8 mei is er een dienst voor Jong en Oud. Het thema 

van deze dienst is: Ik heb je bij je naam genoemd (Jes. 43:1). 

Ieder mens heeft een naam. Een geboortenaam, of wie gedoopt 

is: een doopnaam. Daarover zal het gaan in de lezing, in de over-

denking en in de liederen. Wat dat laatste betreft: we hebben 

dhr. Wim Bevelander uit Dordrecht uitgenodigd om de toon te 

zetten. Hij zal enkele mooie en toepasselijke liedjes zingen. Het 

zal een gevarieerde dienst worden! 

 

Zondag 15 mei ontvangen wij ds. C. Romkes uit Barendrecht in de Opstandingskerk.  

 

Op zondag 22 mei sta ik zelf op het dienstenrooster. Een gewone zondag? Gewone 

zondagen bestaan niet. 

 

Op zondag 29 mei is ds. K.D. van den Hout uit Giessenburg onze voorganger. Ook hij 

komt regelmatig terug in onze kerk. Voor ons is dat prettig, en ook de predikant raakt 

vertrouwd met de plaatselijke gang van zaken. 

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

 

ds. Herman Offringa 

Zieken(t)huis 
 

Van onze zieken noemen wij:  

- mw. B. de Jong-Alblas, Langeweg 464, zij kwam thuis uit het ziekenhuis. Haar ge-

zondheid blijft broos, er is veel liefde en goede zorg om haar heen. 

- mw. H.M. van Nes-Horsman, Ds. Sleeswijk Visserstraat 33, mocht weer thuiskomen 

uit het ziekenhuis.  

- mw. M. Alblas-Korteweg, Mauritshoek 22, verbleef korte tijd in het ziekenhuis. Zij is 

met de Paasdagen ook weer thuis.  

- dhr. P. Legerstee, Vijverlaan Dordrecht, verblijft voor revalidatie in verpleeghuis 

Crabbehoff in Dordrecht.  

- dhr. A. de Ruiter uit de Sleeswijk Visserstraat verblijft in verpleeghuis Swinhove in 

Zwijndrecht.  

 

In de tijd voor Pasen worden we in het bijzonder bepaald bij de kwetsbaarheid en het 

einde van het leven. Jezus ging ons voor op de weg van het leven, van lijden en ster-

ven. Met zijn opstanding begon een nieuwe dag, een nieuwe tijd.  

Voor onze zieken en herstellenden bidden wij om dit vertrouwen, om kracht voor elke 

dag. In deze bede willen wij ook hun naasten betrekken.  

 

ds. G.H. Offringa 
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Overleden 

 
Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Hendrika van Gemerden-de Weerdt. 

Zij werd geboren op Eerste Kerstdag 1920 en overleed op maandag 4 april 2011.  

De laatste jaren woonde zij in de Reyerheem te Ridderkerk, maar ze bleef altijd 

verbonden met de kerk in Rijsoord. 25 Jaar lang werkte zij mee op de zondagsschool 

van onze kerk. Zij kon goed vertellen en speelde mondharmonica, een inspirerende 

juf!  

Later zong zij bij het grote koor Deo Cantemus in Rotterdam. Zij genoot van het 

jaarlijkse Kerstconcert in De Doelen. De Bijbelse verhalen en geschiedenis heeft zij 

zo op verschillende manieren leren kennen en kunnen doorgeven.  

Voorafgaande aan haar begrafenis op vrijdag 8 april gedachten wij haar lange leven. 

Wij lazen uit Johannes 14, over het huis met de vele woningen. Jezus heeft ruimte 

gemaakt om kind aan huis te zijn bij God de Vader.  

Met deze troostvolle woorden hebben zij afscheid van haar genomen.  

Wij bidden haar zoon Teun en zijn vrouw Janny, kleindochter Henriëtte en haar ge-

zin, en verdere familie en naasten Gods kracht en zijn nabijheid toe. 

  

ds. G.H. Offringa 

Bericht van overlijden 

 
Op maandag 18 april 2011 overleed Adrianus Reinen van Nes op de leeftijd van 90 

jaar.  

Samen met zijn vrouw woonde hij aan de Torenmolen 142 te Ridderkerk, maar tot 

voor kort woonden zij aan de Vlasstraat 22 te Rijsoord. De begrafenis vond plaats op 

vrijdag 22 april jl. vanuit de Opstandingskerk te Rijsoord.  

Een uitgebreid in memoriam verschijnt in het volgende kerkblad. 

 

ds. G.H. 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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Mei 
Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak waren mijn ouders tieners. Op de 

boerderij waar mijn moeder opgroeide zaten onderduikers. Mijn vader 

kon op een gegeven moment niet meer thuis blijven, en hij werd ergens 

in Friesland ondergebracht, ook op een boerderij.  

Een spannende periode, zo spraken mijn ouders over de oorlogstijd. In-

middels zijn zij alweer geruime tijd overleden. Met hun heengaan veran-

derde ‘mijn herinnering’ aan de oorlog. Het zijn nu anderen die over de oorlog vertellen, 

bijvoorbeeld gemeenteleden.  

Daarnaast zijn er boeken. Oorlogsliteratuur is indringende kost. Ik denk aan het dagboek 

van Anne Frank, de notities van Etty Hillesum. Of verfilmde boeken, zoals De Aanslag van 

Harry Mulisch en Oorlogswinter van Jan Terlouw. In mijn vorige gemeente las ik de bio-

grafie van Johannes Post, geschreven door Anne de Vries. Ook spannend is het boek De 

geverfde vogel van Jerzy Kosinski, over een Pools zwerfkind (men vraagt zich af of de 

schrijver deze geschiedenis dan wel zelf beleefd (biografisch) of bedacht heeft (fictie)). 

Vorig jaar las ik het boek Godvergeten tijd van auteur Gerhard Durlacher. Durlacher be-

schrijft herinneringen aan zijn jeugd in Rotterdam. Onlangs kwam het boekje Komedie in 

mineur (1947) opnieuw uit, geschreven door (kinder)psychiater Hans Keilson. Ik heb het 

boek met genoegen gelezen. Oorlogsboeken zijn spannend en indringend. Lees ze niet ’s 

avonds laat. En met mate, bijvoorbeeld één titel per jaar. En dan bij voorkeur in het 

voorjaar, als we de oorlog gedenken. 

 

ds. Herman Offringa 

Openluchtdienst in Ridderkerk op 26 juni 

 

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 

Weest niet bezorgd 

 

Kan ik door bezorgd te zijn 

mijn leven met een el verlengen? 

Kan ik door bezorgd te zijn 

het ook maar  

een stap verder brengen? 

Moet ik niet veel meer  

op de vogels 

en de bloemen letten, 

die door zo onbezorgd te zijn 

mij in hun schaduw zetten? 

O Heer, geef mij door uw gena, 

dat ik ze verre te boven ga. 

Dan zoek ik eerst uw koninkrijk 

en ben ik reeds op aarde rijk. 

Hoe zwart, hoe donker 

het ook zij, 

ik weet dan:  

Vader zorgt voor mij! 
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Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden 
 

Bijna 3 jaar geleden zijn wij (Joop en Pieta Euser, Janny Zijderveld en Wilma Barnard) 

gestart met de cursus Theologische Vorming  Gemeenteleden. Vooraf hikten wij tegen 

die 3 jaar aan: het  is toch best een lange tijd. Voor ons gevoel  is die periode echter  

omgevlogen. 

Elke maandagavond (schoolvakanties uitgezonderd)  

gingen we gezamenlijk  naar Capelle aan de IJssel. We 

hebben erg veel geleerd op de cursus en nooit spijt ge-

had van onze keus hieraan te zijn begonnen. Regelma-

tig klonken zinnen als: ‘Waarom horen wij dat nu pas?’, 

‘Waarom horen wij zoiets niet vanaf de kansel?’, ‘Kan 

je die tekst ook op die manier  uitleggen?’. Er is de af-

gelopen 3 jaar heel veel op ons bordje gekomen wat 

ons aan het denken heeft gezet. We beseffen dat er 

nog heel veel meer te leren en te lezen valt op theolo-

gisch gebied, maar we hebben in ieder geval een heel 

klein topje van die bekende grote ijsberg kunnen verkennen.   

 

Als bijna afgezwaaide cursisten willen wij deze cursus van harte bij u aanbevelen: het 

is meer dan de moeite waard!  De lessen die door de verschillende, enthousiaste do-

centen werden  gegeven waren uitermate boeiend. Zelfs vakken die ons voorheen niet 

zo veel zeiden (zoals bijvoorbeeld Spiritualiteit, Ethiek, Filosofie, Rabbinica, Dogma-

tiek  en Gemeenteopbouw) bleken uitermate interessant te zijn. De namen van ande-

re vakken (zoals Oude en Nieuwe Testament, Pastoraat, Liturgie, Diaconaat en We-

reldgodsdiensten) klonken wat vertrouwder in de oren, maar alle avonden waren zeer 

verrijkend. Bovendien waren de gesprekken met medecursisten zowel tijdens de les 

als in de pauzes zeer verrijkend. 

Aan de cursus is geen examen verbonden (we hoefden ook nooit huiswerk te maken, 

behalve soms een enkel stencil doorlezen), zodat we nu al kunnen melden dat we alle 

vier op 30 mei a.s. ons certificaat in ontvangst hopen te nemen. Dat gebeurt in de Ge-

reformeerde Kerk van Capelle aan de IJssel aan de Rivierweg (de Hoeksteen). Deze 

avond is vrij toegankelijk (aanvang  19.30 uur). Mocht u interesse hebben om de sfeer 

rond deze cursus te proeven of om gewoon de uitreiking van de certificaten gevolgd 

door een afsluitende vesper bij te wonen dan bent u van harte welkom. 

Na afloop van het officiële gebeuren kan er onder het genot van een hapje en een 

drankje nog nagepraat worden. 

 

Wilt u verder nog iets weten over deze cursus dan kunt u altijd één van ons vieren be-

naderen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 Joop en Pieta Euser 

  Janny Zijderveld 

   Wilma Barnard 
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Kerkelijke stand 
 

Overleden op 4 april 2011  

zr. Hendrika van Gemerden-de Weerdt 

in leven wonend in Reyerheem 

op de leeftijd van  90 jaar 

 

Overleden op 18 april 2011 

br. Adrianus Reinen van Nes, 

sinds kort wonend Torenmolen 142 

2986 GC Ridderkerk 

op de leeftijd van 90 jaar 

 

Verhuisd: 

Mevrouw A.W.de Kool-Blaak  

van  Riederborgh kamer 426 

naar Riederborg kamer 302 

Boksdoornstraat 2 

2982 BC Ridderkerk 

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 mei 

 
8 mei 1930  
Mevrouw  C. Nugteren 
Koningshof 5 
2981 DA Ridderkerk 
 
23 mei 1925 
Mevrouw  J.W. v.d Staay-van Rees 
Boksdoornstraat 144  
2982 BD Ridderkerk  
 
23 mei 1926 
 Mevrouw A. Tameeris-Euwijk 
Ds. Jamesstraat 18 
kamer 110 
4926 BK Lage Zwaluwe 
 
25 mei 1936 
Mevrouw A. Klootwijk-Stolk 
G. Flohilstraat 33 
2988 XE Rijsoord 

 
 
 

   

BEDANKJE 

 

Lieve Mensen, 

 

wij willen iedereen heel harte-

lijk bedanken voor de bloemen, 

kaarten, telefoontjes, fruit en 

bezoekjes tijdens mijn verblijf in 

het ziekenhuis en thuiskomst . 

Het was hartverwarmend!!!! 

 

Bas en Ank  

 van der Waal de Vroed 

PCOB 
 

Op woensdag 25 mei houdt de Protestants 

Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer 

haar maandelijkse bijeenkomst.  

Mw. R. Dijkstra uit De Lier declameert ge-

dichten en leest dagboeknotities van de 

jonge joodse vrouw Etty Hillesum. 

Iedereen van af 50 jaar is van harte wel-

kom en wordt getrakteerd op gratis koffie 

met koek. 

De bijeenkomst begint om 14.00 uur en 

duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden  

in de Christus is Koning Kerk aan het Dil-

lenburgplein te Slikkerveer. 
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NBG Bijbelleesrooster mei 

 
Zo 1 Genesis 3:1-19 

Ma 2 Genesis 3:20-4-16 

Di 3 Genesis 4:17-26 

Wo 4 Genesis 5:1-24 

Do  5 Genesis 5:25-6:4 

Vr 6 1 Petrus 1:1-12 

Za 7 1 Petrus 1:13-25 

Zo 8 Psalm 16 

Ma 9 Daniël 1:1-21 

Di 10 Daniël 2:1-18 

Wo 11 Daniël 2:19-35 

Do 12 Daniël 2:36-49 

Vr 13 Daniël 3:1-18 

Za 14 Daniël 3:19-30 

Zo 15 Psalm 23 

Ma 16 1 Petrus 2:1-10 

Di 17 1 Petrus2:11-17 

Wo 18 1 Petrus 2:18-25 

Do 19 Genesis 6:5-22 

Vr 20 Genesis 7:1-24 

Za 21 Psalm 98 

Zo  22 Daniël 3:31-4:15 

Ma 23 Daniël 4-16-34 

Di  24 Daniël 5:1-16 

Wo 25 Daniël 5:17-6:1 

Do  26 Daniël 6:2-18 

Vr 27 Daniël 6:19-29 

Za  28 1 Petrus 3:1-12 

Zo 29 1 Petrus 3:13-22 

Ma 30 Genesis 8:1-14 

Di  31 Genesis 8:15-9:7 

 
 
 
 

Zingt de HERE een nieuw lied,  
want Hij heeft  

wonderen gedaan,  
zijn rechterhand en zijn  
heilige arm gaf Hem zege;  

 
Za 21 - Psalm 98 vs 1 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nooit mogen wij vergeten 

 

Nooit mogen wij vergeten 

wat hoogmoed heeft misdaan 

een nieuw geslacht moet weten 

hoe bang zijn heen gegaan 

de mannen en de vrouwen, 

één lange lijdenstrein 

de oogst van blind vertrouwen 

is hooguit: bloed en pijn. 

 

Nooit mogen wij vergeten 

dat oorlog oorlog zaait 

dat elke oude veten gelaat 

weer nieuwe wreedheid maait 

slechts liefde doet ontspruiten 

vruchten die zuiver zijn: 

vreugde zo zoet als druiven 

vrede die vloeit als wijn. 

 

Nooit mogen wij vergeten 

haat won nog nooit een strijd 

elk hart dat wil vergeven, 

dat overwint altijd! 

het leed is nooit verleden, 

de doodstrein nooit voorbij, 

tenzij Gods vrede heden 

bloeit als een bloem in mei. 

 

A.F. Troost 



Taizé viering: 

Zondagavond 8 mei is er weer een 

Taizé viering. In de Levensbron was 

de laatste Taizé  viering op Nieuw-

jaarsdag, tijdens Taizé aan de 

Maas, en daar hebben we goede 

herinneringen aan. Met een aantal kerken in 

Ridderkerk hebben we afgesproken een viertal 

Taizé vieringen te organiseren in 2011. In fe-

bruari hebben we een viering gehad in de PKN 

kerk te Slikkerveer en nu dus in de Levensbron, 

zondagavond 8 mei om 19.00 uur.  

Het thema zal zijn "Ongeloof-lijk" naar aanlei-

ding van het verhaal van de ongelovige Thomas. 

Wij hopen jullie daar te ontmoeten. 

I nloop ocht e nd e n 

 
U  b e n t  v

a n  h a r t e  
w e lkom   

op  d e  i n l
oop och t e

n d e n  op  

 

5  en 1 9  m ei  

 

W a a r ?        
In  d e  F on

t e i n  

H oe  la a t
?    V a n a f  1 0

. 0 0  u u r  

 

…  voor  d
e  kof f i e

 z or g e n  
w i j ,  

voor  d e  
g e z e lli g h

e i d  z or g e
n  w e  

m e t  e lka a r !  

    

          

   T ot  z i e
n s!  
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Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
 
Via Mw. P. Euser                Bloemen   €       10,00 
Via Mw. C. Holdermans          Bloemen   €       10,00 
 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 

"Passage" C.M.V. 

 
Op dinsdag 17 mei a.s. is de laatste avond van 

seizoen 2010/2011. 

Na een jaar met veel verschillende onderwer-

pen komt dan ons gedrag in het verkeer aan 

bod. 

De heer Joost de Zeeuw uit Leerdam is werk-

zaam bij Veilig Verkeer Nederland en hij zal 

ons tips en aanwijzingen geven hoe we ons het 

best op de weg kunnen gedragen. We komen 

allemaal bijna dagelijks buiten, lopend, fiet-

send of met de auto, en goede raad komt ze-

ker van pas! 

We beginnen om kwart voor 8, in de Hoek-

steen, en gasten zijn natuurlijk welkom. 

 

Het bestuur 

L a  Pip e  30+ 
 

W i j h o p en u   
a l l em a a l  weer   

te zi en  
o p  v r i jda g  13 m ei  v a na f 20. 30 u u r .  
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Bericht van het College van Kerkrentmeesters.  
  

13 februari mochten wij afkondigen dat aan VVB voor 2011 is toegezegd een bedrag 

van € 58.000.=.  
Per 11 april is het totaal aan toezegging gestegen naar € 63.623.= 
Daarnaast is buiten de toezegging een bedrag van € 5.828.= ontvangen. 

In 2010 is buiten toezegging in totaal € 13.597.= ontvangen. 

  

Er vanuit gaande dat 2011 hetzelfde beeld geeft als 2010 verwachten wij dat er  in 

totaal aan VVB € 77.220.= over 2011 zal binnen komen.  

In 2010 is in totaal € 70.395.= binnen gekomen. 

Hoewel dit bedrag niet genoeg is om alle kosten te dekken, zijn wij blij dat ondanks 

de crisis wij mogen rekenen met een stijging van 10% . 

Voorts zullen wij aanvangen met het aanschrijven van niet meebetalende leden, le-

den van onze kerk die geen toezegging hebben gedaan en ook de afgelopen jaren 

niets hebben betaald. 

  

Met dank voor het vertrouwen wat spreekt uit de verhoging van de bijdragen, doen 

wij toch een beroep op ieder om positief naar de VVB te blijven zien. Ondanks de ver-

hoging is onze begroting niet sluitend en toch willen wij met elkaar KERK blijven. 

  

Met steun van allen zien wij met vertrouwen de toekomst tegemoet. 

  

Namens het college  

Jan de Koning, voorzitter. 

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
(in de periode van 25 maart 2011 t/m  14 april 2011) 

 

Via dhr. J. IJsselstein   Voor de bloemen  € 10,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren Voor de bloemen  € 10,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Opbrengst Collectes 
 
20 maart 2011  Kerk      €  137,00 
    Onderhoud     €    88,85 
    Kerk In Actie 40-dagen collecte €    74,45 
27 maart 2011  Kerk in Actie Diaconaat  €  241,65 
    Onderhoud     €  137,99 
    Eigen jeugd    €    61,66 
3 april 2011  Kerk      €  171,45 
    Onderhoud     €  102,00 
    Kerk In Actie 40-dagen collecte €    58,65 
10 april 2011  Diaconie     €  199,30 
    Onderhoud     €  130,95 
    Kerk In Actie 40-dagen collecte €    94,83 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 maart 2011 
 

De voorzitter heet allen welkom en leest met ons Micha 4, waarna 

zij ons voorgaat in gebed. 

 

Na enkele kleine correcties wordt het verslag van 21 februari 2011 

goedgekeurd. 

 

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

Vragenlijst ontvangen van de werkgroep Openluchtdienst, dit jaar zal er een externe 

spreker uitgenodigd worden. Verzoek toestemming voor het houden van de bazaar op 

23 en 24 september 2011 door de bazaarcommissie. De scriba zal een brief voor ak-

koord sturen. 

 

Vanuit de wijkteams: de uitnodigingen voor het Groot Huisbezoek zijn rondgebracht. 

Er waren een paar vragen over de Bid- en Dankstonddiensten en over de laatste 

avondmaalsviering. De 40-dagen kalender is weer een mooi, bruikbaar document ge-

worden. Complimenten hiervoor. 

De namen van onze zieke gemeenteleden worden genoemd. 

 

Het pastorale halfuurtje wordt deze keer verzorgt door dhr. D. Alblas. Het thema is 

”Toekomst. Toekomst! Toekomst?” We hebben met elkaar over de toekomst van de 

kerk nagedacht en diverse opties besproken. Niemand heeft een antwoord over hoe 

het in de toekomst zal gaan. Hierover zal nog veel nagedacht (moeten) worden. 

 

De volgende vacatures ontstaan: 1 wijkouderling, 1 ouderling G.O.T, 1 diaken, 1 pen-

ningmeester diaconie en 7 pastoraal medewerkers. De lijst met ingediende namen 

wordt doorgelopen en diverse gemeenteleden zullen benaderd worden. 

 

De notulen van de vergadering van G.O.T. van 17 maart 2011 wordt behandeld. Er zijn 

geen vragen n.a.v. deze notulen. 

 

Bij Z.W.O.E. is een bedankbrief binnengekomen van de gemeente van Runda voor de 

gulle gaven. 

 

Vanuit het college van Diakenen, zijn geen bijzonderheden te vermelden. 

 

Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen vanuit de liturgiecommissie .  

De Liturgiecommissie vraagt zich wel af wat de kerkenraad doet met de bijdrage voor 

het algemeen beleidsplan. Dit stuk dient als onderdeel van het beleidsplan. 

 

Vanuit het College van kerkrentmeesters horen we dat de toezeg-

ging VVB 2011 meer is dan in 2010. De brief aan gemeenteleden die 

niet reageren op de VVB gaat binnenkort door het CvK verstuurd wor-

den. 

 

Geen bijzonderheden vanuit de jeugdraad te melden.  
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Diversen:  

 

a. De scriba doet verslag van het meerling beraad van 10 maart in Slikkerveer.  

In Ridderkerk (Levensbron) loopt het project “tussengeneratie”. In het kader van sa-

menwerking in plaatselijke activiteiten wordt afgesproken wederom te proberen een 

activiteitenkalender te maken waarop iedere gemeente een activiteit die in het 4e 

kwartaal zal plaatsvinden doorgeeft aan dhr. J. van Hulsteijn.  

b. In verband met de tijd besluiten we het agendapunt met de wijzigingsvoorstellen 

die betrekking hebben op Ordinantie 1 tot en met 5 te verschuiven naar de kerken-

raadsvergadering van 28 april as. Dit in plaats van het pastoraal ½ uur op 28 april.  

 

Niemand heeft bezwaar om op witte donderdag 21 april 2011 met elkaar het heilig 

Avondmaal te vieren. Er is zoals gewoonlijk geen thuisavondmaal op Witte Donderdag. 

 

Mevr. A. den Hartog leest met ons een gedicht van Alfred van Bronswijk uit het 40-

dagenboekje, waarna de voorzitter de vergadering sluit. 

 
- Verslag Elselien van Gameren - 

Uniek 
 

Soms, als de muizenissen in mijn kop 
de overhand gaan krijgen, 

zoek ik de zoute zeelucht op 
om al het zwarte te verdrijven. 

Ik inhaleer de lucht van 't zoute water, 
het donker in mijn hoofd verdwijnt, dan gaat er 

een sluier voor mijn ogen weg, 'k geniet 
weer van het mooie dat de Schepper biedt. 
Daar vaart een schip, haar masten wijzen 
naar 't zwerk dat naar de einder vlucht. 
Zeemeeuwen die luidruchtig krijsen, 

zwevend in de blauwe lucht. 
Duizenden schelpen in het zand, 
door de zee hierheen gebracht. 
Ik neem er eentje in mijn hand 

en word getroffen door de pracht. 
Ik zoek, maar vind geen tweede schelp 

van dezelfde vorm en tint; 
opeens weet ik heel zeker dat 
ik geen twee dezelfde vind! 

Geen zebra's met dezelfde strepen, 
geen dier, geen bloemen, groot of klein; 

God maakte ze allemaal verschillend 
geen twee die er dezelfde zijn. 
En zo ben ik, een van miljoenen, 

uniek als mens door Hem gemaakt. 
Hij kent ook mij en ook mijn leven 

wordt door Zijn trouwe hand bewaakt. 
 

Aad van den Klooster 
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Tienerviering 

 
Tijdens de tienerviering gehouden op 17 april jl. hebben we als onder-

werp "Een ontmoeting" behandeld. 

  

Hieronder volgt een klein gedeelte uit de viering. 

  

We hebben gesproken over verschillende ontmoetingen: afgesproken of onverwacht. 

Vaak verwacht je iets van een ontmoeting, bewust of onbewust. We hebben gelezen 

over Jezus' intocht in Jeruzalem. 

Er waren mensen 'in de menigte' die hem niet kenden en er toevallig waren. Anderen 

waren er juist omdat hij er was. 

Wie ontmoet wie, waar en wat wordt er dan verwacht? 

  

Wij hebben op een groot vel (zie het plaatje) zoveel mogelijk opgeschreven (wat er in 

ons opkwam) na het lezen van de tekst  

ONTMOETEN IS …  

We hadden met elkaar een hele fijne tienerviering. 

  

Hartelijke groet van Heleen en Elselien. 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 

 

De classis in het nieuws     

 

Orde in de kerk 

 

Op donderdag 12 mei vergadert de classis in de Pauluskerk, Nassauweg 1 te Dordrecht. 

De kerkorde staat centraal in deze vergadering. Dat lijkt een saai onderwerp, maar 

dat is het niet. Waarom besteedt de classis een groot gedeelte van haar vergadertijd 

aan dit onderwerp? Toen de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 tot stand kwam, 

hoorde daar natuurlijk ook een nieuwe kerkorde bij. Maar na een paar jaar kwam de 

vraag op of deze kerkorde wel beviel. Een commissie ging dat in 2009 onderzoeken.  

 

Het onderzoek spitste zich toe op: 

• Wat moet veranderen om de kwaliteit van de gemeente en het kerk-zijn te be-

vorderen? 

• Hoe kunnen we overbelasting verminderen? 

• Hoe maken we regels eenvoudiger? 

• Wat bevordert de bewegingsvrijheid voor gemeenten en kerk? 

• Hoe kunnen we kosten besparen? 

•  

Alle reacties zijn verzameld en worden nu voorgelegd aan de classisvergadering. Wat 

moet er veranderen in de kerkorde. De kerkenraden hebben hun advies opgestuurd 

naar de classis en de classisvergadering moet de besluiten nemen. Welke voorstellen 

nemen we wel over en welke niet? Considereren heet dat met een duur woord. En die 

consideraties gaan naar de Synode die de reacties van de classes bestudeert en uitein-

delijk beslist wat er wel en niet verandert. Moet de Synode worden gehalveerd? Hoe 

groot moet een kerkenraad minimaal zijn? Mag een ambtsdrager langer dan acht jaar 

onafgebroken in het ambt staan? Hoe open moet een kerkenraad zijn? Allerlei vragen 

komen aan de orde. En zoals gewoonlijk gaat de vergadering ook met elkaar in ge-

sprek. Nu over de kerkorde. 

Heeft de kerkorde eigenlijk wel zin? Geeft het strak naleven van de kerkorde rust en 

structuur in de gemeente? Of is de kerkorde een bundel regels die de Geest doodt? 

Wat moeten we eigenlijk met een classis? Is de classis de bureaucratie ten top of een 

ontmoetingsplaats voor de breedte van de kerk? De heer Max van der Klooster was één 

van de mensen die de kerkorde heeft geëvalueerd. Hij zal proberen een antwoord te 

geven op de vragen.  

 

De classis vergadert in de Pauluskerk. Dat betekent dat we gaan horen wat de vreug-

den en zorgen van deze wijkgemeente zijn.  

Ook maken we nader kennis met twee predikanten. Allereerst met ds. A. de Lange, de 

nieuwe predikant van de Pauluskerk en met ds. J.H. Lammers, de nieuwe visitator van 

de classis.  

De hele classisvergadering is openbaar en u bent van harte uitgenodigd om mee te 

praten. 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  
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Cadeau Uitwisseling: een cursus over geboortebeperking 

 
Het is gebruikelijk dat, als er een delegatie naar Rwanda gaat in het kader van de 

Uitwisseling tussen de kerken van de regio’s Dordrecht en Remera/Ruyumba, er een 

cadeau wordt meegenomen. In september/oktober 2010 gingen Annemarie Tamerius, 

Paula den Breejen, Wilma van Gameren en Ellie Lagendijk en ze konden €4000,- mee-

nemen, dat bestemd was voor een cursus over geboortebeperking. Dat geld was bij-

eengebracht door de 9 gemeenten die meedoen aan de Uitwisseling. Zowel in de regio 

Remera als in Ruyumba zijn er bijeenkomsten georganiseerd.  

 

In Remera is  één cursus gehouden van 2 dagen op 20 en 21/12/2010 waaraan 60 pre-

dikanten, evangelisten en enkele echtparen deelnamen. Deze mensen zullen de opge-

dane kennis weer uitdragen in hun eigen omgeving. De belangrijkste reden om de cur-

sus nu te houden is, dat een christelijk gezin in Rwanda tegenwoordig veel economi-

sche problemen kent. Ds. Jérôme BIZIMANA, die de cursus officieel  opende, heeft 

aangegeven dat geboortebeperking als één van de mogelijke antwoorden kan worden 

gezien om tot voorspoed en ontwikkeling te kunnen komen als gezin.  

Thema’s waarover gesproken werd, waren o.a.: Voortplanting en gezondheid: door 

mw. NTAKIRUTIMANA Nia, dokter in het ziekenhuis van Muhima in Kigali, evenals mo-

gelijke methodes voor geboortebeperking (de pil; injecties; geven van borstvoeding

(?!); sterilisatie; het Nortplan= een methode waarbij een canule in de arm wordt ge-

plaatst die eisprong tegengaat; het mannen en vrouwen condoom). 

De gevolgen van de snelle  bevolkingsgroei voor de ontwikkeling van het gezin werden 

toegelicht door  Jean Pierre URAMUTSE, administrateur van het ziekenhuis van Reme-

ra-Rukoma. 

Ook werd de rol van de kerkelijke gezindten in het proces van de geboortebeperking 

door Ds. Daniel DUSHIMIMANA van de Universiteit Limuru Kenya  besproken. Sommige 

christenen in de gemeenten zijn onwetend  en accepteren de gegeven methodes niet. 

“Wij zijn geroepen hen te overtuigen en hen te tonen dat God de mens intelligent 

heeft geschapen. God zal alles zegenen wat we doen. Wij zijn geroepen om te werken 

en ons te bezinnen op onze toekomst. Als het gezin niet in een  goede staat en onder-

ontwikkeld is, kan ook de kerk zich niet ontwikkelen. Christenen moeten hun mentali-

teit veranderen, die zegt dat geboortebeperking een zonde is.” 

In de regio Ruyumba werd het nog iets anders aangepakt. Daar  

is in iedere gemeente een bijeenkomst gehouden, in totaal 6. De 

deelname varieerde van 29 tot 68 deelnemers. In totaal zijn er 

295 mensen getraind, voornamelijk verloofde en getrouwde stel-

len. Na de training hebben enkele stellen de beslissing genomen 

om verpleegkundigen te raadplegen over geboortebeperking. 

Hoewel de meeste deelnemers enthousiast waren over de inhoud 

van de voorlichting, hadden enkelen ook hun twijfels over de 

gevolgen van de te gebruiken methodes om zwangerschap te voorkomen.  

Wij mogen daar in Nederland wat vreemd tegenaan kijken, maar ons cadeau mag toch 

worden aangemerkt als eerste aanzet tot een poging tot vermindering van de explo-

sieve bevolkingsgroei in Rwanda. 

Namens de Rwandawerkgroepen  

Marjan Dogger 
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Persbericht van de CWN             Leusden, 5 april 2011 

 
Het waait overal, koers op Christus 

36e voorjaarsconventie van de  Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
 

Van woensdag 1 t/m zondag 5 juni vindt in het christelijk conferentiecentrum ‘De 

Kroeze Danne’ in Delden de 36e voorjaarsconventie plaats van de Charismatische 

Werkgemeenschap Nederland (CWN). Er waait op de relimarkt een breed scala aan 

religieuze winden. Er is in zekere zin veel in beweging. Waaien we met alle winden 

mee? Hoe vinden we ons oriëntatiepunt? Dit thema: ‘Het waait overal, koers op Chri-

tus’ wordt uitgewerkt in vieringen, werkgroepen, lezingen, persoonlijk gebed en pas-

toraat. Informatie hierover is te vinden op www.cwn-cwj.nl. 

 
Programma-impressie 

De conventie begint met een toewijdings- en lofprijzingsdienst op woensdagmiddag.  
’s Avonds na de officiële opening en lofprijzing verzorgen Helmine de Graaff en Else 
Rosa een inleiding over het thema: ‘het waait overal, koers op Christus’. Op donder-
dagmorgen een lezing van Tiny Pouwels over christelijke meditatie en op vrijdagmor-
gen van prof.dr Benno van den Toren over het conventie thema. 
Op vrijdagavond  is er een ontspannen programma met een optreden van Timzingt, 

met zijn programma ‘Mooi weer’. Verder betekent de conventie: lofprijzing, medita-
tie, vieren, luisteren, stilte en ontmoeting. 
 
Werkgroepen 

Vanaf donderdagmiddag kunt u deelnemen aan een van de werkgroepen. Ook dit voor-
jaar is er weer een breed aanbod van werkgroepen.   
Kinderen en tieners volgen een eigen programma met de ‘staffers’ van de CWJ. CWJ 
staat voor Charismatische Werkgemeenschap Jeugd. Het jeugdprogramma biedt in-
houd, spel en ontmoeting. Voor de jongvolwassenen wordt een apart programma geor-
ganiseerd. Baby’s en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom in de 
crèche.  
 
Kamperen, logeren, inschrijven 

Het is mogelijk voor één of meerdere dagen mee te doen. De kampeervoorzieningen 
zijn van goede kwaliteit. Er is plek voor 1500 deelnemers, waarbij er ook op beperkte 

schaal interne accomodatie beschikbaar is. Meer informatie is te vinden op:  
www.cwn-cwj.nl, per email: cwn.org@dbinet.nl of telefoon: 0184-662048 
 
De CWN 

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland is een enthousiaste interkerkelijke 
beweging van kerkelijk betrokken mensen, die gericht is op de charismatische ver-
nieuwing van de kerken. Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en in de herfstvakantie 
- is er een landelijke meerdaagse bijeenkomst, een 'conventie'. 
 
Inspiratie en heelwording 

De CWN heeft speciale aandacht voor het werk van de heilige Geest: inspiratie, ge-
loofsverdieping en openheid voor geloofservaringen (de 'gaven van de Geest'). In het 
pastoraat en de vieringen ligt de nadruk op heelwording en verdieping van de liturgie. 
Voorbede neemt een belangrijke plaats in. De gemiddelde CWN' er is jong, want kin-
deren en tieners nemen vaak enthousiast hun ouders mee, in plaats van andersom! 
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Bazaar 2011 

  
Inmiddels is het al weer mei. Nog 5 maanden te gaan en dan hopen 

we weer op een gezellige en drukke bazaar. Niet alleen dorpsbewo-

ners, maar ook mensen van “buitenaf” helpen ons de opslag weer op 

een leuke manier te vullen. Het gaat goed, we kunnen alweer stape-

len met gevulde dozen. Eind deze maand hopen we de knoop te heb-

ben doorgehakt voor wat betreft de eindbestemming van de op-

brengst, bijeengebracht in het laatste weekend in september. In de 

volgende uitgave hierover meer. 

Graag willen we u een nieuw item onder de aandacht brengen. Een onderdeel waar 

we uw hulp zeer zeker bij nodig hebben. Wellicht niet alleen voor een leuk eindresul-

taat, maar misschien ook met klein sociaal tintje. Laten we er met elkaar maar weer 

iets leuks van maken! 

 

Een veiling van diensten 

Een korte uitleg: Ieder mens beschikt over kwaliteiten en vaardigheden. Wat de één 

kan, daar is de ander mee geholpen. Héél lang geleden, in een tijd dat muntgeld zijn 

intrede nog niet had gedaan, was dat de manier om gevarieerd te kunnen overleven. 

De bakker bakte een brood en kreeg in ruil daarvoor een worst van de slager. Zo voor-

kwam je dat de bakker alleen van brood hoefde te leven en de slager met plezier de 

worst bleef eten. Zo hadden beide een heerlijke en eerlijke boterham met worst. In-

middels zijn we een aantal jaren verder en kunnen we zo’n beetje alles inkopen wat 

we nodig hebben. En het is niet moeilijk om het juiste adres te vinden, want (als je 

geen sticker op de brievenbus hebt) de reclamefolders vallen bij bossen tegelijk op de 

deurmat. Keurig verpakt om het geheel bijeen te houden. Nu moet u niet te snel den-

ken: “Oh, dat is mooi, ik breng mijn oude pannen naar de bazaar en kies er een paar 

mooie prullaria voor terug. Eerlijke ruilhandel”. Helaas, we willen wel (in een tijd dat 

geld inmiddels ondenkbaar is) gaan voor het uiteindelijk doel van de bazaar, namelijk 

een mooi bedrag bijeenbrengen. Toch kunnen uw kwaliteiten op deze bazaar nu heel 

goed van pas komen. U kunt ze namelijk verkopen en wel per opbod! 

 

Bijvoorbeeld u: 

• kunt goed koken en wil er graag eens een ander mee plezieren bij diegene thuis. 

• houdt van zeevissen en wilt uw kilo gevangen  verse vis best verkopen. 

• heeft een karcher en vindt het leuk een ander zijn straatje eens op te frissen. 

• breit graag truien of sokken en wilt deze ook wel eens voor een ander maken. 

• vindt strijken geen probleem en zou dit ook wel een voor een ander willen doen. 

• kunt goed straten en wil dat ook voor iemand anders doen. 

• wilt best wel iemand zijn beplanting in de tuin snoeien. 

• wilt iemand best eens helpen om zijn/haar administratie op orde te brengen. 

• heeft voldoende kennis om iemand te helpen met zijn belastingopgave. 

• vindt het leuk om voor iemand zijn auto te wassen. 

• vindt het geen probleem om een keer voor iemand zijn ramen te zemen. 

• vindt het leuk om een taart te bakken. 

• wilt best wel eens een keer oppassen. 

• vindt het leuk om iemand anders zijn of haar hond uit te laten. 
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• heeft de kappersschool doorlopen en wilt best iemand een nieuwe look geven. 

• vindt het leuk om een kinderfeestje voor iemand te organiseren. 

• kunt goed schilderen en wilt de inhoud van een lijst best van iets nieuws voorzien. 

• wilt met plezier de heg van iemand knippen. 

• wilt best een ochtendje bij iemand meedraaien in de huishouding. 

• heeft geen moeite om op verzoek iemand zijn boom te rooien. 

• kunt leuk voorlezen en wil dit best wel eens voor een ander doen. 

• heeft ergens kennis van en wil dit best wel overdragen of advies geven. 

• bent kundig achter een naaimachine en wilt iets voor een ander maken. 

• heeft een machine om een tuin uit te graven en wil dit voor een ander best doen. 

• kunt goed organiseren en wil actief meedenken in het organiseren van een feest.  

En zo kunnen we nog vele bladzijden doorgaan… Het is maar een kleine greep van de 

ideeën waar u zich voor kunt opgeven. Kortom: u biedt uw diensten en/of kennis  aan 

en een ander kan die tijdens de bazaar per opbod kopen. Schroom niet en meldt u 

hiervoor aan, want alleen bij voldoende belangstelling willen wij dit idee omzetten in 

daden! Wij willen u graag op de hoogte houden van het aanbod in de komende maan-

den door middel van dit kerkblad. Denkt u met ons mee, wij vinden niets te gek! 

Aanmelden kan bij één van de leden van de bazaarcommissie door onderstaand strook-

je in te leveren of per e-mail: bazaar-rijsoord@live.nl 

 

Maar voor het zover is kunnen we best nog wat meer spullen opslaan. 

Wij zijn weer bij de opslag op: 

Woensdag 11 mei van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Zaterdag 21 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur 

 

Met een vriendelijk groet van de bazaarcommissie. 

 

Arjan, Henk, Nathan, Ilse, Dick, Sander, Janneke, Daphne en Diana 

 

Ja, ik wil graag mijn diensten aanbieden op de bazaar van 23 en 24 september a.s.! 

Ik geef mij op om: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gemaakte kosten van bijvoorbeeld benodigd materiaal zijn voor de koper van uw 

diensten. Het bedrag dat wordt geboden op uw aangeboden dienst(en) komt ten goe-

de aan de opbrengst van de bazaar. 
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- Ingezonden stuk - 

Huiselijke Geweld 
Impressie van de Toerustingsavond op 8 maart j.l. 

 

Op 8 maart waren we met een groep pastoraal betrokken 

mensen bijeen in de Christus is Koning Kerk. We leerden van 

Beppie van der Waal, gemeente-adviseur, en Ds. Katinka 

Broos, meer over het definiëren van wat huiselijke geweld is 

en wat wij ermee kunnen doen. Het moeilijke is wel dat wij 

het niet kunnen laten stoppen, maar door goed te luisteren 

naar de betrokkenen kunnen zij zover komen dat zij uit deze 

spiraal stappen door naar de politie te stappen of een veilig 

heenkomen te zoeken.  

 

Bij huiselijk geweld –twee begrippen die niet bij elkaar passen!!- gaat het om geweld 

tegen de partner, de kinderen, of tegen ouderen, vaak op basis van een verschil in 

macht. Ongeveer 12 % van onze hele bevolking heeft ermee te maken, dat is maar-

liefst 1 op de 8 mensen! Huiselijk geweld komt voor in alle lagen van de bevolking, ga 

er dus maar van uit dat het ook in onze gemeenten voorkomt!  

Het vraagt veel moed van slachtoffers om er over te gaan praten, als eerste stap om 

het geweld te stoppen. Tegelijk vraagt het ook veel van een luisteraar- familielid, 

buurvrouw, of ouderling-  omdat er sprake is van veel emoties. Vaak zal de betrokke-

ne je vragen om ‘het’ maar niet verder te vertellen. Maar dat kun je in feite niet be-

loven. Als luisteraar moet je ook zelf verder met je gevoelens en gedachten hierover. 

Dan is het zeer nodig om dit verhaal te delen met een collega- wijkteamlid/ ouder-

ling/ predikant.  

 

Er kwam tijdens de avond een heel concreet voorbeeld op in een groepje. Iemand ver-

telde over de familie in het buurhuis waar op bepaalde uren wel heel veel herrie te 

horen was. Het leek ons goed dat zij eens op haar buurvrouw zou afstappen en vragen 

hoe het ging en of ze eventueel hulp nodig had. Zonder verder verwijten te maken, 

maar wel te verwijzen naar het lawaai. Misschien betreft het alleen een opvoedings-

probleem, maar er kan ook meer spelen. Een praatje maken en iemand hulp aanbie-

den kan toch altijd! We weten nu dat het heel moeilijk is voor betrokkenen om erover 

te gaan praten. Maar ook dat er over gaan praten het begin is dat het geweld gaat 

stoppen.  

 

Door huiselijk geweld raken mensen helemaal verwikkeld in grote problemen, die al-

lerlei schade met zich meebrengt voor de rest van hun leven. Toch willen we, in Chris-

tus’ naam, er als kerken aan bijdragen dat mensen bevrijd worden, zich weer vrij kun-

nen voelen, waarbij we willen dat de gemeente een open en veilige plek is, waar 

ruimte is voor slachtoffers en plegers.  

Het gaat immers om de waardigheid van ieder mens: we zijn als 

parels in de hand van God. Dat betekent dat wij de taak hebben om 

elkaar te waarderen, elkaar complimenten te geven, elkaar te dra-

gen als de omstandigheden in het leven moeilijker zijn. Het gaat 

erom dat we lichtdragers zijn, en elkaar voor het voetlicht brengen 

om hele mensen te kunnen zijn.  
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We sloten de avond af met een gedicht van Enny Eijsker- Kooger, waar veel mensen 

wel iets van zichzelf in zullen herkennen, zowel slachtoffers als ook luisteraars.  

 

 Ben ik zo Heer: een dundoek langs een stok, 

 Een vlag die druilend neerhangt in de regen? 

 Ben ik zo Heer: een lichtschip in het dok? 

 Een loper die het opgeeft halverwege? 

 

 Ik ben geen strijder van uw Koninkrijk, 

 En niemand ziet mij op de barricaden. 

 Ik geef van mijn geloof zo weinig blijk, 

 Mijn woorden zijn veel groter dan mijn daden. 

 

 Ik sta zo vaak met lege handen, Heer. 

 Laat van uw kracht iets in mij overvloeien. 

 Geef mij de dapperheid die ik ontbeer, 

 Dan zal mijn leven heerlijk openbloeien.  

 

Op diverse plaatsen proberen we aandacht te besteden aan dit precaire onderwerp en 

we vragen u met klem om hetzelfde te doen.  

 

Ds. Gerrold Olde en Ds. Christi Bartelink- v.d. Dool  

Kindernevendienst 
 

Heeft u ook zo genoten van de kinderen met Palmpasen, 

toen ze met de mooi gemaakte Palmpaasstokken de kerk 

in kwamen? Met een groep van zes kinderen, want ook 

Clement en Aniek van de kindercrèche knutselden mee, 

hebben we deze stokken gemaakt. Veel mensen vonden 

het fijn dat er een uitleg bij was, mooi om te zien waar-

om je eigenlijk iets doet. Dat hebben we natuurlijk ook 

met de kinderen besproken. 

Het is fantastisch om te zien dat, ondanks dat het aantal kinderen best terugloopt, 

zowel de kinderen als de leiding er toch altijd weer iets moois van maken met elkaar 

tijdens de kindernevendienst. 

Laten we niet uitvlakken hoe belangrijk het is dat de kinderen een plek hebben in de 

kerk! Ook kinderen hebben vragen en twijfels, net als grote mensen. En het is fijn als 

we daarover kunnen praten tijdens de kindernevendienst. We dwalen dan best wel 

eens van het eigenlijke onderwerp af maar dat geeft niks, da’s juist mooi. 

 

De40-dagentijd en Pasen liggen weer achter ons. De komende weken gaan we aan de 

slag met Genesis: de Schepping, Kaïn en Abel, Noach… bekende verhalen maar mooi 

om ze weer eens te horen en er over te praten en te werken. We proberen om nog 

een keer buiten kindernevendienst te vieren, we gaan dan via de brandtrap naar be-

neden en doen zo de jaarlijks brandoefening. We hoeven dus niet stil te zitten en dat 

zijn we dus zeker ook niet van plan! 

 

    Hartelijke groet vanuit de kindernevendienst 
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Samen zingen in “De Open Hof”  

  m.m.v. Chr. Mannenkoor “Prins Alexander" 
 

Op zondag 1 mei 2012 zal  de 31e koor- en samenzang worden gehouden 

in de “Open Hof”,  Schildmanstraat 72a, 3342 BS te H.I. Ambacht.  

De dienst zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de  kerk om 16.30 uur zal 

zijn geopend. Uitgenodigd is deze keer  het Christelijk Mannenkoor 

“Prins Alexander “ uit Rotterdam o.l.v. Arjan Breukhoven. De begelei-

ding van het koor en de samenzang zal worden verzorgd door Wim de Penning uit 

Tricht. Het koor zal o.a. ten gehore brengen het “Benedictus”  en het  “Sanctus” uit 

de Messe Solenelle van Ch. Gounod, “Kom tot Mij” van R. Lovland, “Glory to God in 

the highest” en “I have a dream”  van M. Donnelly. Daarnaast zal er weer ruim-

schoots gelegenheid zijn om samen  liederen te zingen die voorkomen in diverse bun-

dels. In dit uur zal ook stil gestaan worden bij de viering van de bevrijding op 5 mei 

1945. Enkele samenzangliederen zijn daar ook op van toepassing. 

De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer/dia presenta-

tie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij het verla-

ten van de kerkzaal, gecollecteerd worden.  U bent van harte uitgenodigd.   

 

Namens de organisatie, Ben Voerman  tel: (078)  681 75 83 

E-mail: bjvoerman@planet.nl. 

Samen zingen in  “ De Open Hof ”  

  m.m.v. Chr. Reiskoor “Holland Zingt” 
 

Op zondag 29 mei 2012, een zondag eerder dan gebruikelijk,  zal  de 

32e koor- en samenzang en tevens het laatste zanguur in dit seizoen, 

worden gehouden in de kerk de “Open Hof” gelegen aan de Schild-

manstraat 72a, 3342 BS te H.I. Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen 

om 17.00 uur terwijl de  kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Uitgeno-

digd is deze keer het Christelijk Reiskoor “Holland Zingt “ o.l.v Adri 

Poortvliet. Dit koor is een projectkoor dat ieder jaar opnieuw wordt 

geformeerd uit mensen die samen willen zingen en reizen. Het koor 

bestaat deze keer uit ongeveer 130 leden en  is net terug van een concertreis naar 

Luxemburg, Frankrijk en Duitsland. De begeleiding van het koor en de samenzang zal 

worden verzorgd door André de Jager, orgel en Lennart Morée, piano. Het koor zal 

o.a. ten gehore brengen: “Le Seigneur est ma lumiére”, arr. Jan Mulder, “Wohl mir 

das ich Jesum habe” van J.S.Bach,  “Dank U voor alles” van Loek van der Leeden  en  

“O Schepping zing van vreugd” van Johan Bredewout. Daarnaast zal er weer ruim-

schoots gelegenheid zijn om samen  liederen te zingen die voorkomen in diverse bun-

dels. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel van  een beamer / dia 

presentatie. De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal na de dienst, bij 

het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden.  Na het zingen is er gelegenheid 

om onder het genot van een kopje koffie, thee of frisdrank nog even na te praten. U 

bent van harte uitgenodigd.   

 

Namens de organisatie, Ben Voerman  tel: (078)  681 75 83 

E-mail: bjvoerman@planet.nl. 
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ '  
wordt u van harte uitgenodigd voor de volgende diensten: 

 
Zondag 1 mei: 

Koor-en samenzangdienst waar aan medewerken:  
Het “ Chr.Mannenkoor Rotterdam-zuid “  o.l.v. Vincent van Dam 

de organist Martin Mans 
meditatie ds. P.C. Koster  

 
Zondag 22 mei: 

Koor-en samenzangdienst waar aan medewerken:  
“The Martin Mans Formation “  o.l.v. Martin Mans 

de organist Martin Mans 
meditatie ds. P.Vermaat  

 
Beide diensten beginnen om 17.00 uur    

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten 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 

Waar je woont op deze wereld  
(kan ook worden gezongen op de melodie Welk een vriend is onze Jezus) 

 
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 
elke dag is er nieuw leven, elke dag een nieuwe zon 

elke dag een nieuwe kans ook om opnieuw op weg te gaan 
en te zoeken naar het wonder, van de Heer in ons bestaan. 

 
Waar je woont op deze wereld tussen bloemen of beton 

tussen haat of tussen liefde, elke dag is er een zon 
elke dag een nieuwe kans ook, ’t woord van Christus te verstaan 
door de ogen van de ander, kijkt de Heer ons steeds weer aan. 

 
Waar je woont op deze wereld, tussen bloemen of beton 

tussen twijfel, tussen hope, elke dag is er een zon. 
elke dag een nieuwe kans ook, samen weer op weg te gaan. 
samen werken in Zijn liefde, samen werken in Zijn naam. 
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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 


