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Alle g oed s g ew en st v oor het n i eu w e j a a r!  
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Erediensten 
 
Zondag 1 januari   Nieuwjaarsdag … vanaf 09.30 uur  koffie en ‘n goede wens! 
   De dienst wordt uitgezonden door de SLOR 
10.00 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : geen 
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorschot 
Koster : Joop van Wingerden 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 8 januari 
09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Rotterdam 
Kindernevendienst : Lineke Baars 
Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 
Chauffeurs : D.W. Alblas en Cl. Bezemer 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 15 januari   Heilig Avondmaal 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en K.P. Klootwijk 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 22 januari 
09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.J. op den Brouw 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Oecumene 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 29 januari 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst XL : Cora van Wingerden, Pia van der Linden 
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 
Chauffeurs : G.T. van der Waal en N. H. Baars 
Koster : Joop van Wingerden 
Collecte : 1e Catechese en educatie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
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Bij de diensten 
 

1 Januari 2012 valt op een zondag en dat is mooi. De kerk is open en wij kunnen el-

kaar een goed en gezegend nieuw jaar toewensen! Vanaf 9.30 uur is er koffie, de 

dienst begint om 10.00 uur. Ook na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoe-

ten. Ik hoop zelf in deze nieuwjaarsmorgendienst voor te gaan.  

Op zondag 8 januari verwelkomen we ds. E. Bijl als onze voorganger. Hij is predikant 

van de Groene Tuinkerk in Rotterdam-IJsselmonde.  

In de dienst van zondag 15 januari vieren wij het Heilig Avondmaal. Wij delen brood 

en wijn als teken van het Koninkrijk dat komt.  

Voor de dienst op zondag 22 januari is ds. H. IJzerman uit Rotterdam uitgenodigd.  

Zondag 29 januari is bijzonder voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Er is deze 

keer een heel uur kindernevendienst. Er is voldoende tijd om rondom één verhaal te 

zingen en te bidden, en om een verwerking te maken. De afsluiting is in de kerk. Daar 

ontvangen we allemaal Gods zegen voor elke dag. 

Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 

 

ds. G.H. Offringa 

1 5  j a n ua r i  T i e n e r vi e r i n g  

 

Al l e s  op  e e n ri j t j e ;   T
i e ne rv i e ri ng :  z onda g  1

5  j a nua ri  

  T he m a :  i s  nog  ni e t  b e k e nd 

    Aa nv a ng :  9 . 3 0  uur di re
c t  na a r de  s oos rui m t e  

    Afs l ui t i ng  i n de  k e rk  

    I e de re  3 e  z onda g  v a n 
de  m a a nd  

         

Tot  z i e n s  op  18 d e ce m b e r  e n  op  15 j an u ar i .  

 

El s el i en  ,  H el een ,  J an i s  en  A n d a 

1 ja nu a r i   N i e u w ja a r sw e ns… 
 

O p  1 jan u ar i  beg i n t d e ker kd i en s t 
o m  10 u u r . U ben t al l en  v an  har te w el ko m  v an af 9 .30 o m   o n d er  het g en o t v an  een  ko p je ko ffi e el kaar  al l e g o ed s   to e te w en s en  v o o r  het n i eu w e jaar . 

29 ja nu a r i  ki nd e r ne ve nd i e nst X L  
Voor  a l l e  ki d s va n d e  b a si ssc h ool  

K om je  ook? 
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Catechese 

 
Tot Pasen 2012 zijn mijn dins-

dagavonden weer gereserveerd 

voor catechese.  

Op dinsdag 10 januari beginnen 

we weer. De jongste groep be-

gint om 18.30 uur, in De Fontein. 

De groep vanaf 14 jaar en ouder 

begint om 19.30 uur, ook in De 

Fontein.  

De catechese is wekelijks, in de 

voorjaarsvakantie zijn de jonge-

ren een keer vrij. Ik hoop op een 

goede voortzetting in het nieuwe 

jaar! 

 

ds. Herman Offringa 

Jongerengroep 17+  
 

Graag willen we de betrokkenheid van onze 

jongeren op peil houden. We merken dat er na 

enkele jaren van catechisatie voor velen een 

gat valt. Om die reden willen we voor jongeren 

tussen de 17 en de 20 jaar een nieuwe groep 

starten. Doel is om elkaar beter te leren ken-

nen, in het bijzonder waar het gaat om de vra-

gen van geloof en leven. We kiezen elke keer 

een onderwerp als opmaat voor een verdiepend 

gesprek. De eerste bijeenkomst is op zondag-

avond 8 januari 2012.  

Dus ben jij 17+, noteer deze datum dan alvast 

in je agenda en kom!  

 

Voorbereiding: Corjan van Oudheusden, Ramon 

Harinck, ds. Herman Offringa, Anda den Har-

tog, Corine van der Meer en Peter Roodnat 

 

Locatie: Hoeksteen (achter de Hervormde Kerk) 

van 20.00 tot ca. 21.30 uur 

 

Geplande data: 8 januari, 5 februari en 4 maart 

Zieken(t)huis 
 

Van onze zieken noemen wij dhr. J. Nugteren (Lagendijk). Hij verblijft op het moment 

in het Albert Schweitzer Ziekenhuis (Jacobus) te Zwijndrecht. Mw. J. van Hal (G. Ale-

wijnstraat) zal in december nog een operatie ondergaan in het Erasmus Medisch Cen-

trum (Dijkzigt) te Rotterdam. Onze gedachten en gebeden gaan naar hen uit.  

Ook andere zieken en herstellenden in onze gemeente bidden wij moed en vertrouwen 

toe. 

 

ds. G.H. Offringa 

Leeskring Doornse Catechismus 
 

De kring die het boekje Doornse Catechismus leest is inmiddels halverwege. Voor de 

bijeenkomst in december lazen we tien pittige hoofdstukken over Jezus. Bij elk van 

de hoofdstukken was een verhelderende vraag gesteld. Aan de laatste vraag, over het 

wonder, kwamen we niet toe, die nemen we mee naar het nieuwe jaar. Voor de bij-

eenkomst op maandag 9 januari 2012 lezen we de hoofdstukken 28 – 35. Dan gaat het 

over de Heilige Geest en over de kerk. Volgende bijeenkomsten zijn nog op de maan-

dagen 13 februari en 12 maart. Plaats van samenkomst is de Fontein, aanvang 20.00 

uur. De kring duurt tot uiterlijk 21.45 uur. Van harte welkom! 

 

ds. Herman Offringa 
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Contact met de predikant 
 

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

te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. 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, vanwe-

ge catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, 

maak ik graag een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

Uit de Vlasstraat 
 
Het einde van een kalenderjaar is een mooi moment om terug te blikken. Het is een 
intensief jaar geweest. Als predikant mocht ik de contacten verder verdiepen. Ik denk 
dan aan de contacten met de jongeren, maar ook in het pastoraat. Onze gemeente 

kende de hele variatie in van de menselijke levensloop: er werden kinderen geboren, 
er was de feestelijke trouwviering, ook waren er droeve dagen van rouw en verlies.  
In de privésfeer denk ik aan de viering van mijn 50e verjaardag. Onvergetelijk om dat – 
een keer - met zo velen te mogen vieren. In het voorjaar kon ik een weekje naar de 
sneeuw, en in de zomer maakte ik een mooie wandeling door de Pyreneeën.  
Ook in alle vergaderingen merk ik dat de verdieping er komt. In de afgelopen twee jaar 
kon ik in mijn werk nog voortborduren op de door mijn voorgangers gebaande paden, 
aangevuld met mijn eigen ervaring in vorige twee gemeentes. In het komende jaar wil 
ik het gemeentewerk weer eens opnieuw gaan doordenken. Zo wordt er hard gewerkt 
aan een nieuw liedboek voor de kerken. Wat gaan wij daar mee doen? Tot nu toe is het 
zo geregeld dat predikanten om de vijf jaar een periode van studieverlof kunnen opne-
men (deze regeling gaat veranderen, maar daarover misschien een volgende keer 
meer). Mijn vorige studieverlof dateert van 2006. Door mijn verhuizing naar Rijsoord, 
in 2010, heb ik dit verlof even uitgesteld. Er is het eerste jaar al zoveel nieuw en dus 
te regelen en te leren. Maar voor het komende jaar heb ik weer een studieverlof ge-

pland, en wel in de maanden april en mei 2012. Dan doe ik dus geen gemeentewerk, 
zoals kerkdiensten, vergaderingen en pastoraat. Er is in die maanden uiteraard wel een 
collega-predikant aanspreekbaar. Aansluitend heb ik enkele vakantieweken.  
Het betekent dus dat we elkaar een hele tijd niet zullen zien… Van het vorige studie-
verlof weet ik dat het een gevoel van onthechting gaf. Dat is niet onverdeeld plezierig, 
zo kan ik uit ervaring zeggen. Maar het ook nodig om tot concentratie te komen, om 
nieuwe wegen te kunnen zoeken.  
Het gemeenteleven zal weer een heel jaar doorlopen. Gods Geest maakt het een jaar 
des Heren, Anno Domini. Dit geloof, dit vertrouwen wens ik u en jullie toe. Ook de le-
zers van dit kerkblad en/of bezoekers van de website wil ik daarin betrekken: een heel 
goed en gezegend nieuw jaar voor u en voor jullie allemaal! 
 
Ds. Herman Offringa 
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Kerkelijke stand 
 

Verhuisd: 

Mevrouw P. van Putten-Blaak 

Mauritsweg 20 

naar Reyerheem Woonzorgcentrum, 

Torenmolen 1, k.204 

2986 GB 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 januari: 
 
1 jan.1936 

Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 

Rijksstraatweg 179 

2988 BD Rijsoord        
 
4 jan. 1930 
De heer K. Klootwijk   
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord 

 
 
 
 

 
 
 

Onze Opstandingskerk is van waarde 

 
Het is januari, u kunt weer de bekende Kerkbalans-enveloppe tegemoet zien. 

 

In de Kerkbalans enveloppe vindt u informatie over het werk en de begroting van on-

ze gemeente, en de bestedingen aan de diverse onderdelen van het plaatselijke ker-

kenwerk: salarissen, onderhoud gebouwen, energie, kosten van de eredienst en van 

de bijzondere activiteiten die voor dit jaar zijn gepland. 

 

Op de begroting ziet u dat wij ook dit jaar weer tekort komen. Reden om u te vragen 

nog eens een positief kritisch naar uw bijdrage te kijken. Ook de kerk heeft euro’s 

nodig om te kunnen functioneren. Met veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de 

kosten zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Mogen wij op u rekenen????? 

 

Op de bijgesloten antwoordstrook kunt u aangeven hoeveel u dit jaar denkt te kun-

nen bijdragen aan het Rijsoordse Kerkwerk. 

Graag zien wij uw antwoord in de bekende groen bus in de hal van de Kerk. 

 

  Hartelijk dank. 

 

  Het College van Kerkrentmeesters 

  Jan de Koning 

  voorzitter 
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NBG Bijbelleesrooster januari 
Zo  1  Psalm 67 

Ma  2 1 Korintiërs 1:1-17 

Di  3 1 Korintiërs 1:18-31 

Wo  4 1 Korintiërs 2:1-16 

Do 5 1 Korintiërs 3:1-15 

Vr 6 1 Korintiërs 3:16 - 4:5 

Za 7 1 Korintiërs 4:6-21 

Zo 8 1 Korintiërs 5:1-13 

Ma 9 1 Korintiërs 6:1-11 

Di 10 1 Korintiërs 6:12-20 

Wo 11 Psalm 66:1-9 

Do 12 Psalm 66:10-20 

Vr 13 Johannes 1:19-34 

Za 14 Johannes 1:35-51 

Zo  15 Johannes 2:1-11 

Ma  16 1 Korintiërs 7:1-11 

Di  17 1 Korintiërs 7:12-24 

Wo  18 1 Korintiërs 7:25-40 

Do 19 1 Korintiërs 8:1-13 

Vr 20 1 Korintiërs 9:1-14 

Za 21 1 Korintiërs 9:15-27 

Zo 22 Psalm 63 

Ma 23 Handelingen 8:4-25 

Di 24 Handelingen 8:26-40 

Wo 25 Handelingen 9:1-19a 

Do 26 Handelingen 9:19b-31 

Vr 27 Deuteronomium 12:1-12 

Za 28 Deuteronomium 12:13-28 

Zo 29 Deuteronomium 12:29-13:6 

  HSV/NBG’51 

  Deuteronomium 12:29-13:5 

Ma 30 Deuteronomium 13:7-19 

  HSV/NBG’51 

  Deuteronomium 13:6-18 

Di 31 Deuteronomium 14:1-21 

I januari: Psalm 67 
 
2 God, wees ons genadig en ze-
gen ons, laat het licht van uw 
gelaat over ons schijnen, 
3 dan zal men op aarde uw 
weg leren kennen, 
in heel de wereld 
uw reddende 
kracht. 

2012 

Er is weer een jaar voorbij gegaan, 

een nieuw jaar breekt aan. 

Gisteren bestaat niet meer... 

vandaag blijft niet bestaan. 

 

Een maand glijdt langzaam langs mij heen 

verstomt al 't gelach en geween. 

Blijft ook niet meer bij mij 

een herinnering erbij.. 

 

De klok tikt voort, uur na uur 

loopt eeuwig als een olympisch vuur! 

Elke seconde, elke minuut 

eindigen al bij hun debuut. 

 

Een jaar, een maand, een dag, een tel 

zijn niet van mij, van wie dan wel? 

Van mijn God en Heer vol van Eeuwigheid. 

Hij beheerst elke vorm van tijd! 

 

Hij is het begin en ook het eind. 

Hij heeft de tijd geschapen, zo verfijnd. 

De Alfa en de Omega zegt zijn Woord. 

Zijn liefde wordt tot in eeuwigheid gehoord! 
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Weerpraatje 
 

Wij mensen praten keer op keer - over ons Hollandse weer 

Het is de conversatie met iedere relatie 

bij bakker, groenteboer of slager - met Oma, achterneef of zwager 

Is men jong of is men oud - 't is te warm of 't is te koud! 

En met laaghangende bewolking - nou, dan klaagt heel de bevolking! 

Gaat dan dra de zon weer schijnen - zal de somberheid verdwijnen 

En men hoort: "Buur, ik ga naar het strand!" - "Nou, ik niet hoor, ik verbrand" 

"Ik vind het eigenlijk te heet, - moet je zien hoe ik zweet!" 

"Het is te droog naar mijn gevoel, - 't is overal een dorre boel" 

Maar Oh, wat toch een zegen, - eindelijk eens wat regen! 

"zeg, het is toch bar en boos, - het lijkt bijkans wel een hoos!" 

"Ik word het eigenlijk spuugzat, - alle dagen even nat!" 

"En wat ik er ook van vind, - er is te weinig wind" 

"Het is zo stil, ik voel geen zucht... - er zit onweer in de lucht" 

"...een donderslag… NIET TE GELOVEN!... - ...ik was net even boven!" 

"Ik zag later voor de buis, - er verbrandde weer een huis" 

"Oh, wat wordt het mistig zeg, - gevaarlijk bij de weg!" 

"We hebben het niet voor 't kiezen, - maar van mij mag het wat vriezen!" 

"Het vriest, wat is het bikkelglad, - 'k viel haast op mijn gat!" 

"Het sneeuwt, wat is dat mooi, - maar straks die vieze dooi!" 

"Wat vorst, ik mag het lijden, - dan kan ik schaatsenrijden"  

"Dat kan ik niet, schei uit!... - dan val ik altijd op mijn snuit!" 

"Ik zei laatst tegen Tante Sjaan - ik zie bar tegen de winter aan". 

 

Ja, zo gaat het keer op keer, - steeds maar praatjes over het weer.  

Maar weet je wat... het is zo fijn... - de optimist of chagrijn 

doet niemand leed, geen centje pijn. 

Wij worden allemaal onverdroten 

met hetzelfde sopje overgoten! 

 

F. Slijboom-Wolthuizen 

"Passage" C.M.V. 
 

Dit stukje schrijf ik na de prachtige kerstviering van Passage, HVG en vele gasten in 

de Opstandingskerk op 13 december. Een avond om dankbaar op terug te kijken. 

Als u dit leest is het al bijna 2012, we laten een jaar achter ons en beginnen aan een 

nieuw.Wat Passage betreft bent u van harte uitgenodigd op de Nieuwjaarsreceptie op 

dinsdagmorgen vanaf 10 uur in de Fontein, we hopen daar velen van u te kunnen be-

groeten. 

De eerstvolgende ledenavond is op dinsdag 17 januari, aanvang 19.45 uur, in de Hoek-

steen. Dan komt dhr. H. Mizée uit den Haag, hij is de weerman van radio/tv West en 

hij komt bij ons een "weerpraatje" houden, hij doet dat heel leuk. 

 

We verwachten u, gasten zijn hartelijk welkom. 

         Tot de 17e, namens het bestuur,  

            Riet van Gameren 
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15 januari  AVONDMAAL  15 januari  AVONDMAAL 

 

Avondmaalscollecten in 2012 bestemd voor 

 

KIKA 
 
De diaconie heeft ervoor gekozen om de avondmaalscollecten voor 2012 te bestem-
men voor KIKA (kinderenkankervrij).  
 
Kika heeft tot doel om in 2025 kinderkanker voor 95% geneesbaar te hebben. Ambiti-
eus maar zeker haalbaar, de afgelopen jaren zijn mede door de inbreng van Kika al 
grote stappen gemaakt. In totaal maakt Kika ruim 70 onderzoeksprojecten mogelijk. 
Kika steunt de komst van één kinderoncologisch centrum (het knoc) waarin alle zorg 
die nu over zeven klinieken versnipperd is wordt ondergebracht. 
Kika ziet de komst van dit centrum, dat het grootste in Europa zal zijn als essentieel 
voor het bereiken van haar doelstelling. 
 
Kika werft dan ook fondsen die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in 
Nederland. 
Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschik-
baar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. 
 

Minder pijn en strijd. 

En meer genezing en kwaliteit. 

Dat is waarvoor Kika uw steun vraagt. 

 

...want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan morgen. 

 

We hopen dat u deze collecte voor die kinderen met een ruim hart wilt onder-

steunen. 

 
Uw Diaconie  

           KERSTPAKKETTENACTIE 
 

Hartelijk dank  
voor de gulheid waarmee  

u ons verraste, om zoveel goederen  
bij een te brengen. Het was overweldigend. 

Er moest nog een aanhangwagen aan te pas komen 
 om alles in één keer mee te kunnen nemen. 

Ook hebben we nog € 127,70 ontvangen,  
daar worden ook weer boodschappen van gekocht. 

We hopen hier weer vele mensen gelukkig mee te maken. 
De pakketten worden zaterdag 17 december 2011 ingepakt en weggebracht. 

 
Nogmaals bedankt! 

Uw Diaconie 
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Zondag 22 januari 2012 - Collecte Oecumene 

 

Wereldwijd bidden 

 
De kerk is altijd aanwezig, ook in tijden van nood of ontzet-

ting. Bijvoorbeeld na de aanslagen in Noorwegen, waarbij 

meer dan zeventig mensen de dood vonden. Het overgrote 

deel was nog geen twintig jaar oud. De Protestantse Kerk 

schreef een brief aan de kerk van Noorwegen. ‘Wij bidden 

voor allen die zijn getroffen”, stond in de brief. Een teken 

van medeleven en een voorbeeld van oecumene. Via oecu-

mene staan we mensen in nood bij. Want zonder de Wereld-

raad van Kerken zou er bijvoorbeeld geen netwerk van kerken en kerkelijke partners 

bestaan die in actie komen bij rampen. Via het netwerk van kerken (de Act-Alliance) 

geven we mensen in nood medicijnen, schoon drinkwater en een dak boven hun hoofd. 

En oecumene gaat verder: het is solidariteit over grenzen heen. Het is leren van el-

kaar en van elkaars geloofsuitingen en samen samen verder denken over de positie van 

de kerk in de samenleving. Ook zoeken we samen naar nieuwe manieren om jongeren 

te betrekken bij het geloof. Kortom, oecumene is enorm veelzijdig.  

Om oecumenische activiteiten te behouden is uw steun aan de collecte van groot be-

lang! 

 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

 

Zondag 29 januari 2012 - Collecte Catechese en Educatie 

 

Leren = Investeren  
 

De kerk heeft ambtsdragers en andere vrijwilligers hard nodig! 

Zij zijn de handen en voeten van onze kerk. Via het Protes-

tants Centrum voor Toerustig en Educatie van de Protestantse 

Kerk worden zij ondersteund met maar liefst 60 basis- en ver-

volgcursussen. Diakenen leren waar ze nodig zijn en pastorale 

medewerkers worden gesterkt in hun bezoekwerk. Ook zijn er 

intensieve trainingen voor het Pastoraat en het begeleiden van 

rouwgroepen. Meer dan 20.000 vrijwilligers namen over de af-

gelopen jaren deel aan de toerustingsprogramma’s. Via het 

Jeugdwerk wil de Protestantse Kerk nieuwe generaties leren over het geloof en hen 

zelf laten ontdekken wat het geloof voor hen betekent. Het Jeugdwerk van de Protes-

tantse Kerk traint catecheten en maakt uitdagende catechesematerialen, zoals de ba-

siscatechisatie ‘JOP Basics’. Deze basiscatechisatie werd mede mogelijk gemaakt door 

eerdere collecten voor Catechese en Educatie. Het Toerustingscentrum en het Jeugd-

werk willen het cursuswerk in stand en betaalbaar houden en nieuwe materialen ont-

wikkelen, waardoor kinderen, tieners, jongeren en volwassenen geraakt worden. Uw 

steun daarbij is onmisbaar. Steun de collecte en daarmee ook de vrijwilligers in onze 

gemeente. 

 

PKN-Collectekrant /  Bas Sintemaartensdijk 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

11 

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 18 november 2011 t/m 13 december 2011) 
 
Gevonden in een bloemenvaas   voor de kerk   €   10,00 
Via Ds. G.H. Offringa     voor de kerk   €   20,00 
Via mw. P. v.d. Linden-van Wingerden voor RATW    €   10,00 
Via mw. P. v.d. Linden-van Wingerden voor de solidariteitskas €   10,00 
Via dhr. W. IJsselstein    wijkgeld EB   €   75,00 
Via dhr. W. IJsselstein    voor de bloemen  €     5,00 
  
Ook zijn er via de Rabobank diverse giften ontvangen voor een totaal bedrag van 
€ 300,00, bestemd voor het tekort van de kerk.  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor al deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Opbrengst Collectes 
 
13 november 2011  Kerk in Actie Diaconaat  €  163,62  
    Onderhoud gebouwen   €  130,74  
    Eredienst en Kerkmuziek  €    61,92 
 
20 november 2011  Kerk      €  207,90 
    Onderhoud gebouwen   €  177,46 
    Eigen jeugd    €    66,60 
 
27 november 2011  Diaconie     €  192,85 
    Onderhoud gebouwen   €  133,35 
    Eredienst en Kerkmuziek  €    63,20 
 
4 december 2011  Missionairwerk en Kerkgroei €  181,40 
    Onderhoud gebouwen   €  127,05 
    Eigen jeugd    €    59,57 
 
11 december 2011  Kerk      €  176,00 
    Onderhoud gebouwen   €  127,15 
    Pastoraat     €    64,42 
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
Via Mevr. J. van Hal    Dagboek      €       10,00  
Via Mevr. L. Klootwijk   Dagboek   €       10,00 
Via Mevr. C. Sinterniklaas   Dagboek diversen €       25,00 
Via Dhr. W. IJsselstein   Dagboek   €       10,00 
Via Mevr. A. Alblas    Kerktelefoon  €       50.00 
Via Mevr. E. Lagendijk   Kerktelefoon  €       61,20  
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 
Nico Baars, Penningmeester College van Diakenen 
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Een kloddertje roze hier… 
 

Vanuit het G.O.T. is het idee gekomen om de bovenzalen waar 

crèche, kindernevendienst en catechisatie wordt gegeven wat op 

te vrolijken. Samen met de jeugdraad wordt het idee verder uit-

gewerkt. Zo willen we de ruimtes graag voorzien van wat meer 

kleur en bijvoorbeeld een kleed, zitzakken en kussentjes in vro-

lijke kleuren. Zo kunnen de jongere kinderen, als ze naar de kin-

dernevendienst gaan, op een relaxte manier naar het bijbelver-

haal luisteren. De jeugd die de catechisatie bezoekt zal er zeker ook graag gebruik 

van maken. En de eerste vrijwilligers om het werk uit te voeren hebben zich ook al 

gemeld. Wilt u ook graag een bijdrage leveren? Dat kan! 

 

In de hele maand januari is de deurcollecte voor onze eigen 

jeugd. Graag bevelen we deze collectes van harte bij u aan. Zo 

weet u waaraan de komende tijd het geld wordt besteed. 

 

In de komende maand hopen we aan de slag te gaan. Zo zullen 

we ook in onze ruimtes uitdragen dat de kinderen en jeugd onze aandacht hebben en 

dat we blij met ze zijn! 

 

Cora van Wingerden en Anda den Hartog 

Nel de Gelderdienst 2012 voor jong en oud!! 
 

Eenmaal per jaar is er in de Gereformeerde Opstandingskerk in Rijsoord een bijeen-

komst met een bijzonder karakter. Enkele jaren geleden werd de mogelijkheid ge-

schapen om uit de nalatenschap van mevrouw Nel de Gelder geld te besteden voor 

een onderwerp dat haar grote betrokkenheid bij zowel de kerk als cultuur goed tot 

uitdrukking brengt.  

 

In 2012 is dit een bijzondere voorstelling van een kindertheater met Matthijs Vlaardin-

gerbroek en zijn buikspreekpoppen Henkie en Vern. Met zijn handen wordt het ver-

haal van de bijbel verteld. Ontdek het goede nieuws dat zowel de bijbel als de Here 

Jezus gelukkig helemaal te vertrouwen zijn. 

 

In deze voorstelling gaat het over de 4 vrienden en de verlamde man en is het thema 

vertrouwen. De titel van de voorstelling is “Echt Wel”. 

 

Aan het einde van de voorstelling is er gelegenheid voor het 

drinken van limonade, koffie of thee en kunt u nog napra-

ten. 

 

Jong en oud wordt van harte uitgenodigd voor deze voor-

stelling die wordt gehouden op zondag 12 februari 2012, 

aanvang 16.00 uur. De voorstelling duurt ongeveer een uur.  

  

De Liturgiecommissie  

Gereformeerde Opstandingskerk Rijsoord 
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Hey 15-plusser... PLEXAT VOOR JOU!
  

PleXat is een christelijk jongerencentrum van-

af 15 jaar. Je kan hier relaxen, drinken, la-

chen, poolen, darten of lekker chillen. 

In PleXat ben je welkom op elke vrijdagavond 

vanaf 20.30 tot 01.00.  

Op een paar avonden zal er een thema cen-

traal staan: op vrijdag 10 februari zal Rasak 

Avakhti komen spreken. Rasak Avakhti is een 

Irakese Koerd. Hij behoorde tot een comman-

do-eenheid van de toenmalige Iraakse dictator 

Saddam Hoessein. Nadat hij het leger werd 

uitgezet omdat hij de moorden op de Koerden 

politiek niet wilde steeunen, kwam hij in de 

gevangenis terecht. Toen Rasak vrij kwam 

vluchtte hij met zijn gezin naar Zwitserland en 

kwam hij in Nederland terecht.  

 

Het lidmaatschap kost € 2,50 per jaar en hier-

bij krijg je een pas tot je beschikking. 

De pas heb je nodig om binnen te komen en is 

op de avonden verkrijgbaar bij de ingang op 

vertoon van je ID/rijbewijs/paspoort. 

Als je voor de eerste keer komt kijken, kan je 

dit zeggen bij de ingang. 

 

PleXat gaat uit van Stichting Jong. Deze stich-

ting is 17 augustus 2005 opgericht door een 

aantal betrokken ouders uit diverse kerkge-

nootschappen in Ridderkerk. Zij willen voor en 

door Ridderkerkse jongeren, vanaf 15 jaar, 

een verantwoorde uitgaansgelegenheid bie-

den. Aan PleXat wordt vorm en inhoud gege-

ven door een werkgroep van jongeren uit di-

verse kerken van Ridderkerk. 

 

Heb jij zin om eens te luisteren of te 

kijken in Plexat, maar vind jij het on-

gezellig om dit alleen te doen?  
Geef je op bij Anda den Hartog dan kunnen we 

met een groepje afspreken om eens een kijkje 

bij Plexat te gaan nemen.  

Of kijk vast eens op plexat-ridderkerk.nl 

Anda den Hartog telefoon 0180-430695  

of anda_den_hartog@xs4all.nl 

 

Anda den Hartog 

...Kindernevendienst XL 
 

Zoals we al 

eerder heb-

ben aange-

k o n d i g d , 

gaan we in 

dit nieuwe 

jaar iets 

nieuws uit-

proberen: op 29 januari is er net 

zoals bij de tienervieringen een ex-

tra lange kindernevendienst met 

een eigen liturgie: net als in de 

kerk gaan we bidden, zingen en 

luisteren maar dan op een manier 

die meer bij de kinderen aansluit. 

En dan hebben we natuurlijk tijd 

om op een leuke manier aan de slag 

te gaan met een thema. 

Aan het eind van de dienst gaan de 

kinderen weer terug de kerk in om 

zo de dienst samen met alle ande-

ren af te sluiten. 

 

De kinderen die al regelmatig naar 

de kindernevendienst komen krij-

gen een uitnodiging voor de 

‘kindernevendienst XL’ thuisge-

stuurd.  

 

Natuurlijk zijn ook andere kinderen 

van harte welkom! Bent u bijvoor-

beeld opa of oma, komt uw klein-

kind wel eens mee naar de kerk dan 

is hij/zij ook van harte welkom! 

 

In verband met het aanschaffen van 

materialen is het fijn als je/u door 

wilt geven of uw/je kind(eren) ko-

men de 29e januari! Ik hoor het 

graag via de telefoon of mail. 

 

Groetjes vanuit de nevendienst, 

 

Pia 

 

piavdlinden@hotmail.com 

0180 422943 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 22 november 2011 
 

De voorzitter heet allen welkom, zij leest ”U bent mijn hulp 

Heer” van Remco Hakkert als inleiding naar Psalm 46 met ons 

en gaat ons daarna voor in gebed. 

 

Het kerkenraadsverslag van 24 oktober 2011 wordt goedge-

keurd na een kleine tekstuele aanpassing. N.a.v. de notulen: er 

is al dubbele post verzameld. 

 

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld over de commissies. 

Dhr. W. Haasjes heeft aangegeven zich niet meer beschikbaar te stellen als preekle-

zer. De dames C. van Wingerden, E. Lagendijk en dhr. J. de Koning hebben zich be-

schikbaar gesteld om deze taak indien nodig te vervullen. Liturgieën liggen in de ker-

kenraadskast.  

De inspiratiefolders zullen komende zondagen in de kerk worden neergelegd. 

Fijn dat er weer 2 gemeenteleden zich beschikbaar hebben gesteld om mee te helpen 

aan de organisatie van het 40-dagenboekje. 

 

Wijkteams/Pastoraat: De website van de kerk is niet up-to-date en wordt aangepast. 

Een vraag is of de mailadressen van gemeenteleden ook gebruikt mogen worden voor 

andere doeleinden, bijvoorbeeld om de kerstpakkettenactie aan te kondigen. De ker-

kenraad is van mening dat voor kerkelijke activiteiten de mailadressen gebruikt mo-

gen worden.  

Er zijn momenteel verschillende gemeenteleden in blijde verwachting.  

Er zijn al ideeën voor het Groot huisbezoek, deze moeten nog in de wijkteams bespro-

ken worden.  

De zieke gemeenteleden (vanuit alle wijken) worden genoemd. 

Ds. Offringa doet kort verslag van zijn werkzaamheden van afgelopen maand. Zo 

wordt er gewerkt aan de voorbereiding van de adventsdiensten en de Kerstnacht-

dienst.  

Op 17 november was er de KOR-avond over Godsbeelden.  

Er is het nodige bezoekwerk en voorbereiding voor de kerk, school- en gezinsdienst, 

de dienst op Rwandazondag en de dienst op Eeuwigheidszondag geweest. 

 

Tijdens het pastoraal ½ uurtje behandelen we als onderwerp de-

mentie. Mw. M. de Koning heeft als inleiding gekozen voor het stuk 

”Als woorden tekort schieten, over mensen met dementie”. Ook in 

onze gemeente zijn leden die lijden aan dementie en gemeentele-

den die de zorg voor een dementerende ouder of familielid dragen. 

Belangrijk is hoe we over en met dementerenden praten en denken. 

Ook de aandacht voor degenen om hen heen is belangrijk. Er wor-

den goede ideeën uitgewisseld. 

 

College van Diakenen: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. De vraag is of er een 

kaars meegenomen kan worden bij een thuisavondmaalsviering. Omdat een kaars niet 

in het avondmaalskoffertje past kan de dienstdoende ouderling zelf een kaars meene-

men en eventueel achterlaten. Er zijn verder veel spullen opgehaald bij de kerstpak-

kettenactie van het IDB. Een dankwoord is hier zeker op zijn plaats. 
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G.O.T.: Er zijn plannen om de crèche en kindernevendienstruimte leuker en gezelliger 

te maken. We spreken af dat mw. A. den Hartog en mw. C. van Wingerden een voor-

stel maken en dit voorstel richting kerkenraad komt. Er is nog niet bekend of we het 

nieuwe liedboek gaan aanschaffen, later nemen we hierover een besluit.  

 

College van Kerkrentmeesters. 

Dhr. Dick de Jong jr. heeft aangegeven te stoppen met zijn werk als bijdrageadmini-

strateur (VVB en LRP). Dhr. B. Sintemaartensdijk gaat kijken wat hij over kan nemen. 

Er wordt gemeld dat de collecte op Dankstond € 1900,- heeft opgebracht. Er zijn geen 

vragen n.a.v. de notulen. 

We bespreken het concept collecterooster 2012. Het rooster wordt akkoord bevonden 

en kan verspreid worden. 

 

Z.W.O.E. 

Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Er is een afvaardiging vanuit Ridderkerk naar 

Wuppertal gegaan om bij het afstuderen van de voorganger van Rwanda aanwezig te 

zijn.  

Het is niet wenselijk om de Kerstkrant samen met Elisabeth te verspreiden. Besloten 

wordt om de Kerstkrant uit te delen in de Kerstnachtdienst. 

 

Rondvraag: 

Vanuit de leiding van de tienervieringen is er de vraag of het gebruik van Internet mo-

gelijk is tijdens de tienervieringen. De laatste kerkenraaadsvergadering van het jaar 

wordt verzet naar maandag 19 december.  

 

Mw. C. van Wingerden gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering 

sluit. 

 

- Verslag Elselien van Gameren - 

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  e n  1 9  ja n u a ri  

 

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!  

   O ntm oe tingsavond 3 0 +   

Le t o p  Le t o p  Le t o p  
 In  ve r b a n d  me t a n d e r e  ve r p li ch -

ti n g e n  va n  d e  d a me s  a ch te r  d e  
b a r  ( o p  1 3  j a n u a r i  a . s . ) ,  z a l e r  i n  
j a n u a r i  g e e n  s o o s a vo n d  z i j n .   Op  vr i j d a g a vo n d  1 0  fe b r u a r i  

( va n a f 2 0 . 3 0  u u r )  h o p e n  wi j  j u lli e  
a lle ma a l we e r  te  z i e n  o p  d e  z o l-d e r  va n  d e  F o n te i n .   
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Bijeenkomst afstuderen Dr. Pascal uit Rwanda 

 
Op 25 november jl. is dominee Pascal Bataringaya uit 

Rwanda aan de Ruhruniversität in Bochum gepromo-

veerd.  

Zijn keuze voor de vredesethiek van Dietrich  

Bonhoeffer als onderwerp van zijn proefschrift werd 

door zijn professoren als zeer bijzonder ervaren.  

Na de mondelinge verdediging van zijn proefschrift, 

die niet zoals bij ons openbaar was, kreeg Pascal te 

horen dat hij cum laude was geslaagd. 

 

In Wuppertal had de Vereinte Evangelische Mission, die de studie van Pascal mede ge-

financierd heeft, ondertussen een afstudeerfeest georganiseerd. Hierbij mochten 

naast vertegenwoordigers uit Papendrecht, Nieuw Lekkerland en Slikkerveer ook Janny 

Zijderveld en Ellie Lagendijk aanwezig zijn. 

Na een lange rit van ca. 3 uur kwamen we aan bij het gebouw van de Theologische 

Universiteit van Wuppertal. Hier werden we zeer hartelijk ontvangen door mensen van 

VEM en collega-studenten uit Kongo, Tanzania en Zuid-Afrika.  

 

Het feest werd geopend met toespraken vanuit de universiteit. 

Pascal werd beschreven als een zeer goede student die, als eerste 

in Bochum studerende student, een groot gedeelte thuis in Rwanda 

heeft gewerkt. Het eerste jaar heeft hij zeer snel Duits geleerd. 

Alle studies zijn in het Duits dus alle nieuwe studenten, meestal uit 

Afrika afkomstig, moeten het eerste jaar de Duitse taal machtig 

worden. Later ging hij steeds bepakt en bezakt met boeken naar 

huis waar hij verder zijn proefschrift, in de Duitse taal,  schreef. Dat deed hij naast 

zijn werk als vicevoorzitter van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda en als predikant, 

een hele prestatie.      

 

Tijdens het buffet volgden nog andere toespraken, afgewisseld 

door liederen die gezongen werden door de aanwezige Rwan-

dezen. 

 

Pascal en zijn vrouw Louise zijn inmiddels weer terug in Rwan-

da. Hem wacht nu de zware taak om met de verzoeningstheo-

rie van Bonhoeffer in Rwanda aan de slag te gaan.  

 

Het was een fijne bijeenkomst. Goed te zien hoe de mensen van de Vereinte Evangeli-

sche Mission zich beijveren om mensen uit kansarmere landen in de gelegenheid te 

stellen verder te studeren en te promoveren om zo in hun thuisland werkelijk het ver-

schil te kunnen maken. 

 

 

Ellie Lagendijk 

Janny Zijderveld 
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- Ingezonden vanuit de Centrale Evangelisatie Commissie van de Hervormde kerk in 

Ridderkerk - 

Oriëntatiecursus Christelijk Geloof 

In januari 2012 willen we, voor de 4e keer, weer een Oriëntatiecursus Christelijk Ge-

loof aanbieden aan iedereen die meer over het christendom wil weten.  

Tijdens deze cursus wordt besproken wat christenen geloven, wat de Bijbel inhoudt en 

voor christenen betekent en wat het inhoudt als christen te leven. 

Wij vragen u om zo veel mogelijk mensen die in aanmer-

king komen voor deze cursus, uit te nodigen. Het mooiste 

is, als u zelf ook meekomt! We hebben gemerkt dat dat 

de drempel voor veel cursisten verlaagt. Bovendien zult u 

merken dat u er zelf ook veel van kunt leren. Nogmaals: 

wij rekenen op uw medewerking. 

De Oriëntatiecursus Christelijk Geloof wordt gegeven op D.V. 19 en 26 januari en 2 

en 9 en 16 februari 2012. De avonden beginnen om 19.45 uur aan de Kerksingel 

6A (achterzijde Christelijke Boekhandel “De Kandelaar”).  

Iedereen is van harte welkom op één of meerdere cursusavonden. 

De volgende thema's worden tijdens de cursusavonden behandeld:  

• De christelijke boodschap: Wat geloven christenen met betrekking tot God, Je-

zus, de wereld, de mens, de zin van het leven, enzovoorts?  

• De Bijbel: Hoe is dit boek ontstaan? Wie schreven het en met welke bedoelin-

gen?  

• Hoe is de Bijbel opgebouwd? Waarom hechten christenen er grote waarde aan?  

• Jezus Christus: Wie was Hij? Wat is er van Hem bekend? Hoe verliep Zijn leven? 

Wat was Zijn boodschap?  

• Leven als christen: Wat is voor een christen de betekenis van het geloof in het 

dagelijkse leven? Waarom gaat hij of zij naar de kerk? Wat is bidden eigenlijk?  

De cursus is gratis. Wie deelneemt aan de cursus, ontvangt een informatiemap.  

Aanmelding is gewenst en kan, liefst vóór 1 januari bij Peter Dijkshoorn, telefoon 0180

-420745 of ocgridderkerk@hetnet.nl. Door hem kan, indien gewenst, ook nadere infor-

matie worden verstrekt. 
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Interkerkelijke activiteiten (meerlingenberaad) 

 

In Ridderkerk zijn sinds enige jaren vijf kerkgemeen-

schappen met elkaar in gesprek om wegen te vinden die 

kunnen leiden tot meer onderling begrip, samenwerking 

en uitwisseling van ideeën en contacten. In het kader 

van dat overleg hebben de deelnemende kerken, te we-

ten Protestantse Gemeente Bolnes, Protestantse Ge-

meente Slikkerveer, Protestantse Gemeente Irenekerk, 

Levensbron en Gereformeerde Kerk Rijsoord besloten om 

een overzicht op te stellen van activiteiten die open staan voor leden van deze ker-

ken, maar ook voor alle andere geïnteresseerden uit Ridderkerk. 

 

PG Bolnes: Thema avond  ‘Leven en welzijn’ 

Verpleeghuisarts en theoloog dr. A. A. Teeuw,  werkzaam in  Riederborgh, zal deze 

avond een inleiding verzorgen over het omgaan met de vragen rond het levenseinde. 

De regels rond euthanasie liggen wettelijk vast en hoe moeilijk ook, het geeft wel 

duidelijkheid over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om over te gaan 

tot euthanasie om een ondraaglijk en uitzichtloos lijden te beëindigen.  

Veel lastiger is het gesprek rondom de inzet van allerlei medische middelen in de 

laatste levensfase. Moet alles wat kan? Wanneer wel en wanneer niet?  

Belangrijke vragen om over na te denken omdat dit de vragen zijn waarmee steeds 

meer mensen te maken krijgen in hun zorg voor dierbare naasten in situatie van ern-

stige ziekte en naderend sterven.  

Vanuit zijn ervaring als verpleeghuisarts in De Riederborgh en als theoloog weet dr. 

Teeuw de problematiek, de vragen en overwegingen helder te verwoorden.  

Een avond in samenwerking met de vrouwencontactgroep.  

 

Datum: dinsdag 17 januari 2012 

Plaats: Protestantse gemeente Bolnes, grote zaal.  

Tijd: 20.00 - 22.00 uur 

 

PG Bolnes: Thema avond ‘spiritualiteit en geloven’ met prof. Dr. J. (Joep) de Hart  

In  zijn boek Zwevende gelovigen worden de veranderingen in christelijk Nederland en 

de opkomst van nieuwe vormen van spiritualiteit besproken. Deze avond zal prof. de 

Hart ingaan op de belangrijkste levensbeschouwelijke ontwikkelingen van de afgelo-

pen decennia (onder de Nederlandse bevolking) en hoe de kerken hierop zouden kun-

nen reageren.  

Hij heeft daarbij aandacht voor o.a. de volgende vragen: Hoe denken Nederlanders 

over de zin van het leven? Wie houden zich bezig met astrologie, helderziendheid of 

spiritisme en welk belang kennen ze toe aan intuïtie bij beslissingen? Wie gelooft er in 

de letterlijke waarheid van de Bijbel en in wonderen?  Waarom lopen sommige kerken 

leeg en andere vol? Natuurlijk kunnen er ook vragen worden gesteld. 

 

Prof. Dr. J. (Joep) de Hart is Senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbu-

reau en als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Protestantse Theologische Univer-

siteit. Hij publiceerde boeken over onder meer jeugdsubculturen, veranderingen op 

het maatschappelijk middenveld en religieuze ontwikkelingen. 
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Datum:  Woensdag 21 maart 2012 

Plaats:  Protestantse gemeente Bolnes, grote zaal.  

Tijd:  20.00 -  22.00 uur  

Een vrijwillige bijdrage in de kosten wordt op prijs gesteld 

 

PG Bolnes: Stadswandeling Den Haag - Schuilkerkenpad 

Vorig jaar hebben we met een kerkelijk-gemengd gezelschap in Dordrecht voor het 

eerst een stadswandeling gemaakt en verschillende kerken bezocht. De deelnemers 

waren zo enthousiast dat we een stadsbezoek opnieuw opnemen in het programma. 

 

Dit keer zullen we Den Haag bezoeken waar we ondermeer een schuilkerk zullen gaan 

bekijken. Een schuilkerk is een kerk die van buiten niet als zodanig herkenbaar of 

zichtbaar is. Zulke kerken werden in de tijd van de Republiek der Verenigde Neder-

landen gebruikt door katholieken, remonstranten, lutheranen en doopsgezinden.  

Dergelijke schuilkerken kwamen in grote delen van Nederland voor.  

 

Onderdeel van het programma is ook een stukje van het onbekende oude Den Haag 

met zijn nauwe straatjes en steegjes waar de meeste mensen niet zo gauw zullen ko-

men. We laten ons daarbij leiden door een ervaren gids die ons de interessantste 

plekjes kan laten zien en er mooie verhalen over kan vertellen. 

 

We gaan zeker de monumentale Oudkatholieke kerk bezichtigen aan de Juffrouw 

Idastraat, alleen de straatnaam al zou uw nieuwsgierigheid moeten wekken.  

 

Datum:  Zaterdag 11 februari  

Vertrek:  Rond 10.00 uur vanaf de protestantse gemeente Bolnes 

Vervoer:  Gezamenlijk, met eigen auto's en  de nieuwe metrolijn  

Tijd:  10.00 – 18.00 uur  

 

PG Bolnes: Passiemuziek van J.S. Bach 

Mattheüspassion 

Op zondag 1 april 2012, Palmpasen, wordt traditiegetrouw de Mattheüspassion van 

Johann Sebastian Bach uitgevoerd. Net zoals in 2011 willen we opnieuw gezamenlijk 

deze uitvoering  bijwonen. In de Laurenskerk maakt de Passie onderdeel uit van de 

kerkdienst die om 10.30 uur begint. Tussen de middag is er ruim een uur pauze. Er is 

soep en brood verkrijgbaar, maar zelf brood meenemen kan net zo goed. Rond de klok 

van 15.30 keren we weer huiswaarts. De toegang is vrij, wel wordt er gerekend op 

een ruime gift  (richtlijn daarvoor is 20 euro) maar geheel naar draagkracht.  

Johannespassion 

Dit seizoen  bieden we ook de mogelijkheid aan om een uitvoering bij te wonen van 

de Johannespassion. Dit werk is van zeker zo’n grote schoonheid als de Mattheüs, 

maar wel aanmerkelijk korter. Waar en wanneer is nog niet bekend. Wel kunt u zich 

alvast, geheel vrijblijvend, aanmelden. 

 

aanmelden voor alle activiteiten graag bij: 

Jopie Schop, Boezemkade 53   T 0180-415220    E jpschop@gmail.com 

 Mailen kan ook naar:  activiteiten@bolnes.nl. Het volledig programma vindt u ook op 

de website www.pgbolnes.nl 
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LEVENSBRON: ZONDAG 19 FEBRUARI 2012, 15.00 UUR: lezing 

Rond het thema  “euthanasie en levenseinde “ heeft dr. Annemiek van de Wouden 

een boek geschreven met als titel: “Het doodshemd heeft geen zakken”. 

Zij zal daarom deze middag komen spreken over “vragen rond het levenseinde “. 

Nadere informatie bij Bea de Geus, telefoon: 435780 

 

PG Slikkerveer: Cursus “Vrij om te zijn”. 

Een cursus van 6 avonden in het voorjaar met als doel om persoonlijk te groeien en 

meer vrijheid te gaan ervaren. Gods bedoeling met ons leven is dat we als volwassen, 

vrije mensen kunnen functioneren. Toch komen we vaak situaties tegen waarin we 

anders reageren dan we als christen zouden willen. 

In de cursus zullen we kijken naar het gezin waarin we zijn opgegroeid en hoe dat 

ons heeft beïnvloed. Deze cursus wordt in eerste instantie aangeboden aan hen, die 

met pastoraat in de gemeente te maken hebben, zoals ouderen, jongeren en kinde-

ren. 

De cursus vindt plaats in de Christus is Koningkerk. Tijd 19.45-22.00 uur. 

Data: 6 maandag- of donderdagavonden in maart, april en mei 2012 (in overleg) 

Leiding: enkele leden GemeenteOpbouwCommissie en Jan van Egmond. 

Info en opgave: Magda Bulten tel: 413049, email: jan1.magda78@hotmail.com  

 

PG Slikkerveer: Alphacursus komt er weer aan 

Ben je geïnteresseerd in God, maar weet je eigenlijk nog niet goed hoe je er mee om 

moet gaan, hoe je de bijbel leest etc. dan is hier zeker winst te boeken 

Gedurende 10 avonden en 1 weekend eten we eerst met elkaar en praten we in een 

ontspannen en gezellige sfeer met elkaar over God, Jezus, de Heilige Geest, bidden, 

de bijbel, het geloof, de kerk en wat dat voor jou betekent en met je persoonlijk 

doet. 

Het is de bedoeling dat deze cursus in januari tot maart wordt gegeven in de Christus 

is Koningkerk. 

Leiding: Jan van Egmond m.m.v. het Alphateam. 

Aanmelding of info: Jan en Joke ’t Jong, tel. 419739 of mail: j.jongbeen@chello.nl  

 

Gereformeerde Kerk Rijsoord: 12 februari 2012, 17.00 uur. 

Op deze datum wordt weer een zgn. Nel de Gelder-dienst gehouden in Rijsoord, dit-

maal met kindertheater. Nadere informatie volgt nog in het kerkblad van Rijsoord en 

in de Combinatie. 

 

PG Bolnes, PG Slikkerveer, PG Irenekerk, St.Jorisparochie, Levensbron, Gerefor-

meerde Kerk Rijsoord: vrijdagavondgebeden in de 40-dagentijd. 

Deze worden gehouden op de vrijdagavonden 2 maart, 9 maart, 16 maart, 23 maart, 

30 maart in de verschillende kerken en starten met een Aswoensdagviering op woens-

dag 29 februari 2012 in de St.Joriskerk. Voor nadere gegevens verwijzen wij u naar 

de kerkbladen. 
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Zondagavondzang in de  

Bethelkerk in Zwijndrecht 
 

Het Gereformeerd Kerkkoor 

Zwijndrecht wenst u allen een ge-

zegend, gelukkig en gezond jaar 

toe. Uiteraard hopen we ook in dit 

nieuwe jaar de lofzang voor onze 

Heer gaande te  houden 

Wij nodigen u graag uit voor de 

291ste zondagavondzang op zondag 

23 januari om 19.30 uur in de 

Bethelkerk aan de Rotterdamse-

weg 73 te Zwijndrecht, om mee te 

komen zingen. Cor de Haan diri-

geert de koor en de samenzang. 

Aan het orgel zit André de Jager. 

 

Graag tot ziens  

 in de Bethelkerk 
 

Namens het Gereformeerd Kerk-

koor Zwijndrecht,  

 

Ries Knook 

Koor-en samenzangdienst “Zingen Maakt Blij” 

 
In de Breepleinkerk , Rotterdam-zuid ( hoek Randweg / Bree  

wordt op zondag 15 januari a.s.  een Koor-en samenzangdienst gehouden. 

Aan deze dienst werken mee: 

het Chr.Gem.Koor “The Credo Singers” o.l.v. Bert Kruis 

De organist Martin Mans 

      Meditatie dhr. Johan Bos 

 

    Aanvang 17.00 uur 

    vooraf is er al samenzang,  

    de toegang is vrij 

 

    Komt u ook? VAN HARTE WELKOM 

     De kerk is bereikbaar met tramlijn 2, 20 en 25 

Gebed 

 

God, 

als het stormt in ons leven, 

als alles overhoop gehaald wordt 

wat zeker en veilig leek, 

wees dan onze rots in de branding, 

geef ons beschutting  

tegen de harde wind: 

een plek om op adem te komen. 

Geef dat we niet constant 

de luwte zoeken in het leven, 

dat we af durven stormen 

op alles wat onrechtvaardig is; 

dat we niet bang zijn 

de wind van voren te krijgen 

maar opkomen voor iedereen 

die zich niet staande kan houden.  

 

God 

God, wij vragen U: 

help ons bij het zoeken 

naar de goede weg in ons leven, 

laat er mensen zijn 

die ons de weg wijzen.  
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 Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 

 

 De classis in het nieuws     

 

De kerk brengt God ter sprake 

De scriba van de synode, dr. Arjan Plaisier, is de gastspreker van de classisvergadering 

van 24 november. Hij zegt: “In de vergaderingen van de kerkenraad is er zoveel te 

doen dat het er vaak niet van komt om over God te spreken. We vinden het moeilijk 

en nog moeilijker is om belijdend over God te spreken. Belijden is openlijk voor je ge-

loof uitkomen, antwoord geven op de stem van God. Het is erkennen wat je hebt ge-

hoord en hebt ontvangen. De kerk is niet van ons, maar van Christus en Hij heeft het 

er voor het zeggen. Dat belijdt de kerk. Belijden is ook je verrast tonen dat God naast 

ons is komen staan door Mens te worden, tot de dood toe. Daarvan getuigt de kerk. In 

de kerkdienst horen we hierover en de gemeente is vervolgens niet alleen maar consu-

ment. Maar gaat er zelf ook voor staan. Dat is niet gemakkelijk. Daarom hebben we 

elkaar nodig. Getuigen is feestelijk en moedig.”  

De vergadering praat erover in groepjes en heeft vervolgens nog veel vragen over dat 

belijden. Ds. Plaisier legt uit: De kerk is van alle tijden en van alle plaatsen. We zijn 

hier in de classis Dordrecht niet zomaar een bij elkaar geraapt zooitje. We zijn een 

onderdeel van een groter geheel, van een wereldwijde kerk. En we sluiten aan in een 

lange rij. We zijn niet de eersten, het voorgeslacht doet ook mee via de belijdenisge-

schriften.  

 

De landelijke PKN spreekt zich uit over haar geloof en belijdt een drie-enige God in 

gemeenschap met het voorgeslacht. En plaatselijk, hoe verschillend we ook zijn, wor-

den we geroepen te staan voor het Evangelie. Een gemeenschap te zijn van mensen 

die met Jezus verkeren en daarvan in woord en daad getuigenis aflegt. Maar als we 

belijden dat we Jezus gehoorzamen, vloekt dat vaak met ons handelen. We belijden 

dat we slachtoffers oprapen en naar de herberg brengen. De barmhartige Samaritaan 

zijn. Maar in de praktijk zitten we zelf in de herberg en maken we slachtoffers. We 

moeten God steeds vragen opnieuw te mogen beginnen. 

Soms spreekt de landelijke kerk zich openlijk uit naar de politiek. Zoals bij het verbod 

op ritueel te slachten en bij de weigerambtenaren. Maar het komt toch ook nadrukke-

lijk aan op de plaatselijke gemeente om te laten zien wat haar belijden is.  

 

En hoe zit het dan met ds. Hendrikse? Waarom spreekt de kerk zich daar niet over uit, 

was een breed gedragen vraag. Dr. Plaisier legt uit dat het erg moeilijk is hier op een 

goede manier mee om te gaan. Een predikant schrijft een controversieel boek. Maar 

de PKN heeft geen paus die het laatste woord heeft. Het is in de eerste plaats de taak 

van de plaatselijke gemeente om zich af te vragen hoe ze invulling geeft aan haar op-

dracht om het Evangelie te verkondigen. De classis kan besluiten dat er iets mis is. 

Maar de twee classes waaraan ds. Hendrikse is verbonden willen geen procedure star-

ten, maar erkennen wel dat er een probleem is en er veel op het spel staat. Dit was 

de aanleiding voor de synode om haar verantwoordelijkheid te nemen en met een pas-

torale handreiking te komen. Daarin wordt positief uitgesproken waar onze kerk voor 

staat. De PKN is geen kerk die zegt: Jij bent fout en dus nemen we maatregelen. Ze is 

een kerk die als reactie op ds. Hendrikse opnieuw intensief is gaan nadenken over wat 

ze belijdt en waar ze voor staat. 
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We twijfelen allemaal vaak en moeten het verhaal van God steeds weer opnieuw ho-

ren. De Israëlieten zijn maar één keer door de Rode Zee getrokken. Dat verhaal moes-

ten ze elkaar in de jaren erna steeds weer vertellen om het vol te houden. Wanneer 

mensen iets over God vinden, moet je niet te snel zeggen dat hun mening niet kan. 

Dat geeft mensen het gevoel dat hun vragen niet worden erkend. En dat is niet pasto-

raal. 

 

Zoals gebruikelijk stelt onze gastgemeente zich voor. Dit keer is 

dat de Protestantse gemeente te Slikkerveer. Ds. Olde vertelt 

dat deze gemeente bijna 1.000 leden telt waarvan er zo’n 200 

de kerkdiensten bijwonen. Naar de kindernevendienst komen 15-

20 kinderen. Maar een grote zorg is de oudere jeugd. De ge-

meente wil er niet alleen voor zichzelf zijn, maar ook voor de 

omgeving. Als spanningsveld noemt ds. Olde dat de gemeente 

graag wil dat het op zondag allemaal niet te moeilijk is. Maar 

om het Evangelie te begrijpen heb je diepgang nodig. We zijn 

druk met dingen in de kerk. Maar het leren komt soms in de 

knel. Een leuk initiatief van deze gemeente is het 

‘engelenproject’. Iedereen kan zich opgeven als kerstengel en 

wordt dan anoniem gekoppeld aan een ‘beschermeling’. In de adventsperiode gaan de 

engelen zich ontfermen over de persoon aan wie ze gekoppeld zijn. Ze doen een brief 

of een verhaal in de bus. Ze geven een kaars of bakken een cake, die ze bijvoorbeeld 

aan de deurkruk hangen. Pas na de dienst op Eerste Kerstdag mag een engel die dat 

wil, zich bekend maken. 

 

Onze afgevaardigden naar de synode rapporteren over twee 

vergaderingen van de synode. De resultaten zijn allemaal te-

rug te vinden op de website van de PKN. Maar omdat het be-

reiken en binden van twintigers en dertigers voor bijna alle 

(wijk)gemeenten een probleem is, is het onderzoeksrapport 

van de IZB, de vereniging voor zending in Nederland, interes-

sant. Het is te het vinden op www.izb.nl. Het rapport gaat 

over jonge protestanten en hun kerk in de stad. Vijf sleutels 

worden genoemd om hen te binden. 

• Het moet wel ergens over gaan 

• Er moet wel ruimte zijn om zelf een weg te gaan 

• Er moet wel een plek voor hen zijn 

• De sfeer moet goed zijn 

• Er moet wel wat gedaan worden 

 

Ook bespreekt de vergadering een groot aantal voorstellen om de kerkorde aan te pas-

sen. Op een tweetal opmerkingen na, gaat de vergadering akkoord met deze voorstel-

len. 

 

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

ba@classisdordrecht.nl  

 

website van de classis: www.classisdordrecht.nl 
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AVR Bedrijfsafval West  P.C. Hooftstraat 2  T 0180 – 45 15 22 
Locatie Ridderkerk  2985 BK Ridderkerk F 0180 – 45 15 23 
 

www.besteleencontainer.nl 
 

AVR is een innovatief, marktgericht  
concern, gespecialiseerd in oplossingen 

voor afval- en milieuvraagstukken. 
 

Onze dienstverlening wordt gekenmerkt 
door een goede prijs-kwaliteit-verhouding 

en omvat alle onderdelen van de afval- en milieuket en: 
inzameling, reiniging, transport, recycling en verw erking. 

 
AVR beschikt over de meest moderne technieken om af val 
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en bran dstof. 

 
Voor meer informatie kunt u bellen naar 

0180 - 451520 


