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Stencilen:  

Maandag 27 augustus 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Donderdag 30 augustus 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand september 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk 24 augustus bij: 

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 

 

Een uitgave voor de zomerperiode dit keer; we gaan er als 

bundelaars, bezorgers, kopieerders, redactie en u als in-

zenders een maandje tussenuit.  

We hopen dat we allemaal een fijne zomer hebben en, als 

‘t even kan, daarna weer een frisse start voor het nieuwe 

seizoen. 

 

Wilt u er aan denken, dat informatie voor het nieuwe jaar-

boekje zo snel mogelijk naar Riet van Gameren mag worden 

gestuurd? Zij zal er voor zorgen dat alle info weer goed 

wordt verwerkt voor het nieuwe jaarboekje! Vast bedankt! 

 

  Een goede zomer gewenst,  

          

         groet vanuit de de redactie 
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Erediensten Juli 
 

Zondag 1 juli 

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

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : C.J. op den Brouw en P. van Oorschot 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 8 juli 

09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

Chauffeurs : D.W. Alblas en Cl. Bezemer 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 15 juli 

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Rotterdam 

Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 22 juli  Doopdienst  David Ferro van Wingerden 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.J. op den Brouw 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 29 juli 

09.30 uur : De heer J. Oorebeek uit Barendrecht 

Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 

Chauffeurs : G.T. van der Waal en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Erediensten Augustus 
 

Zondag 5 augustus 

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

Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en C. IJsselstein 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 12 augustus 

09.30 uur : Mevrouw M. Pieterse uit Nieuwenkerk a/d IJssel 

Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 

Chauffeurs : W. de Waard en N.H. Baars 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 19 augustus 

09.30 uur : De heer H. Wolterink uit Alblasserdam 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk in Actie Zending 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 26 augustus  Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

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

Koster : Henk van mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 
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Vanuit de gemeente 
 

Op dinsdag 29 mei is dhr. Jan van der Burg (Mauritsweg 92), weer vanuit het zieken-

huis naar Verzorging/verpleegcentrum Meerweide gegaan voor verdere revalidatie. 

 

Op dinsdag 5 juni mocht dhr. Jan Oosthoek weer naar zijn huis aan de Seringenplant-

soen 475 gaan. 

 

Mevr. Truus Verveer (Rijksstraatweg 151) is verhuisd naar Zorgcentrum De Blije Borgh 

in H-I-Ambacht. 

 

Mevr. Pieta Euser (Langeweg 101) bezocht de afgelopen tijd het ziekenhuis voor ver-

schillende onderzoeken en ondergaat nu behandelingen. 

 

Wij wensen alle zieken en hen die het moeilijk hebben, Gods zegen toe. 

Een hartelijke groet van Marrie de Koning en Elselien van Gameren 

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 moge-

lijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, dan 

kan dat op mijn werkdagen maandag en 

dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 8.30-

9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis 

(Vlasstraat) te treffen, aan het begin van de 

avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur. 

Voor een korter of langer gesprek, bijvoor-

beeld 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 

Wijzigingen jaarboekje 
 

Wilt u wijzigingen die voor het nieuwe jaar-

boekje van belang zijn zo spoedig mogelijk 

doorgeven? 

 

Alvast bedankt,  

Riet van Gameren 

w.gameren@upcmail.nl 

tel.0180 421436 

Uw zon verrijkt de zomerdag 
 

Uw zon verrijkt  
de zomerdag 
uw Geest is  

zacht aanwezig, 
uw Woord klonk  

in de morgendienst 
 

nog nagenietend 
zont de zondag voort 

het lichtdoorlatend groen  
kleurt tegen hemelblauw  

schaduw fluistert uw luister 
 

waar zondag  
maandag wordt, 

het donker licht ontmoet 
ontwaakt in mensenogen 
opnieuw uw zondagsgroet. 

 
Coby Poelman-Duisterwinkel 
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...Dank sei dir Herr ! 
 

Dank sei dir Herr ! 

Het lievelingslied van Ton Haeck. 

 

Wat hebben we het vaak samen mogen zingen in de vijf en een half jaar die we met 

elkaar gedeeld hebben. 

 

En nu.....afscheid nemen van een gemeente waar ik zoveel warmte heb ontvangen 

vanaf het eerste begin. 

De fijne contacten die zijn ontstaan. 

De gebedskring waar ik aan deel mocht nemen. 

De Bijbelkring en de zondagse erediensten. 

De bijzondere samenkomsten en de bazaar enz. 

Het is een periode in mijn leven waar ik in dankbaarheid op terug kijk. 

Afscheid nemen is nooit gemakkelijk. 

Hartelijk dank dat ik in uw midden mocht zijn. 

Dank ook voor uw gebeden, meeleven en bemoedigingen tijdens de ziekte en het 

overlijden van Ton. 

Ook daardoor hebben we mogen ervaren dat God altijd dicht bij ons is. 

 

Dank sei dir Herr !! 

 

Met een lieve groet aan u allen. 

 

Anthonia van der Weele 

Pr. Beatrixstraat 37a 

2841VT Moordrecht 

Dank sei dir Herr, 

Dank sei dir Herr,  

segne das glück, segne den Tag, 

Vater der alles vermag. 

 

Lasse dein antlitz über uns leuchten, in Ewigkeit,  

Gib uns die liebe un Treue für alle Zeit.  

Dank, sei dir Herr, 

Dank sei dir Herr,  

Segne das glück, segne den Tag,  

Vater, der Alles Vermag. 

 

Dank sei dir Herr, 

 Dank sei dir Herr, 

segne das Glück, segne den Tag, 

Vater, der Alles vermag.  

Dank sei dir Herr. 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 mei 2012 

 
De voorzitter heet allen welkom, zij leest Fillipenzen 1 vanaf vers 27 ”Aansporing tot 

volharding en eensgezindheid” en gaat ons daarna voor in gebed. 

 

Het kerkenraadsverslag van 25 april 2012 wordt zonder op- en/of aan-

merkingen met dank aan Mevr. C. Bode, goedgekeurd.  

 

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld over de commissies.  

a. De bazaarcommissie vraagt (voor de bazaar die gehouden zal worden op 28 en 29 

september) toestemming om op vrijdagavond het Rad van Avontuur tot 23.00 uur 

i.p.v. tot 22.00 uur te laten draaien (mits er voldoende publiek is). Dit is akkoord.  

b. Prot. Gemeente Slikkerveer heeft onze kas/jaarrekening 2011 gecontroleerd en 

stelt voor om vanuit de kerkenraad het CvK decharge te verlenen, de kerkenraad ver-

leent deze decharge. Er gaat een brief naar het CvK. 

 

Wijkteams/Pastoraat: Vanuit de wijkteams: er zijn positieve reacties op het groot 

huisbezoek. De namen van onze zieke gemeenteleden en de gemeenteleden die extra 

aandacht nodig hebben worden genoemd. Er wordt opgemerkt dat het ontzettend fijn 

is dat de pastoraal medewerkers extra bezoeken afleggen nu ds. Offringa met studie-

verlof is. Er wordt op 12 juni als vervolg op de basiscursus pastoraat een avond gehou-

den met als thema rouwverwerking bij kinderen, enkele pastorale medewerkers gaan 

hier naar toe. 

 

Pastoraal ½ uur 

Dhr. J. de Koning geeft een toelichting op de keuze van zijn onderwerp ”Een nieuw 

leven voor kerkgebouwen”. We staan even stil bij ideeën wat je met de kerk zou kun-

nen doen. Allerlei creatieve en verfrissende ideeën ontstaan. Zo kunnen we denken 

aan een multifunctioneel gebruik van de kerkelijke gebouwen, een nevenbestemming 

voor (een deel) van het kerkgebouw of herbestemming van het kerkgebouw. Hoewel 

we niet acuut op zoek zijn naar wat we met de kerkelijke gebouwen kunnen of moe-

ten, realiseren we ons ook dat het onderhoud van onze gebouwen flink veel geld kost 

wat in de toekomst alleen maar zal toenemen terwijl de inkomsten niet stijgen. Het 

artikel uit het Ouderlingenblad sluit af met de tekst ’Laat de Geest maar waaien, in 

het kerkgebouw of daarbuiten’.  

 

Vacatures 

Er is niemand gevonden om de vacatures van Wijkouderling, Ouderling-Voorzitter en 

Ouderling-Scriba te vervullen (de laatste 2 verlengen met een jaar). Een diaken is 

gevonden. Pastoraal medewerkers: ondanks dat 2 Pastoraal medewerkers verlengen 

en/of de periode volmaken, komen we er nog 1 te kort. We discussiëren hoe we hier-

mee om zullen gaan.  

 

College van Diakenen: De jaarrekening van het college van Diakenen wordt door dhr. 

N. Baars toegelicht. De balans laat een verlies zien van € 877,-. De opbrengsten lopen 
terug en er is dus meer weggegeven dan ontvangen. Veel collectes worden 

’doorgestort’. De collectes tijdens de Heilig Avondmaal-diensten zijn altijd bestemd 

voor een goed doel. De Bidstondcollecte wordt ook gemist.  
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De voorzitter spreekt haar dank uit aan dhr. N. Baars voor het werk aan deze jaarcij-

fers. Alles moet nu eerst gecontroleerd worden, hier wordt dhr. C. Alblas voor ge-

vraagd. 

College van Kerkrentmeesters: De notulen van 10 april wordt besproken. Eind mei 

wordt de 2e brief aan niet meelevende/meebetalende leden gestuurd. Op 21 en 22 

mei is de schoonmaak van de kerk geweest, een dankwoord aan iedereen die hier aan 

meegewerkt heeft. Het orgel is gestemd. De tussendeuren van de kerk zijn krom, er 

vindt een oriëntatie plaats om te zien of deze kunnen worden vervangen. 

 

G.O.T.: Op 30 juni is de jaarlijkse BBQ van de kerk. G.O.T. neemt de organisatie voor 

hun rekening. Er komt een stukje in Rijsoord aan ’t Woord te staan zodat men zich op 

kan geven. Ook het drinken van Glühwein na de kerstnachtdienst wil G.O.T. organise-

ren hierover vindt nog overleg met het KOR plaats.  

Verder zal G.O.T. samen met de Rwanda delegatie een maaltijd gebruiken tijdens het 

bezoek aan Rijsoord.  

 

Censura Morum 

Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar om met elkaar op 3 juni het Heilig Avond-

maal te vieren. De scriba zal navraag doen bij de afwezigen en dhr. en mevr. de Ko-

ning verzorgen indien gewenst het thuisavondmaal.  

 

Diversen: 

a. De voorzitter geeft aan hoe er invulling gegeven kan worden aan de gemeentebij-

eenkomst en bespreekt deze met ons. We besluiten om er een groepsgesprek van te 

maken. Iedereen krijgt gelegenheid vragen te stellen en aan het einde van de avond 

wordt een ieder gevraagd op een hart van papier te schrijven hoe hij/zij het ziet. Op 

het hart staat de voorgedrukte tekst ‘Vanuit mijn hart kan ik zeggen….’. Tot slot zin-

gen we met elkaar een lied. De koffie en thee met koekje wordt geregeld door de 

scriba.  

b. Het thema van de Classisvergadering was ”Wat gaat goed en waar zijn zorgen in je 

gemeente”. Men ging in groepen uiteen. Verder was ds. Kraayeveld te gast. Hij is ge-

vangenispredikant en gaf aan dat de diensten goed bezocht worden. Ook zijn er 2 

nieuwe predikanten voorgesteld te weten ds. Schellingerhout en ds. Schipper. De re-

geling voor permanente educatie voor predikanten is versoepeld. 

c. We bespreken de vragen uit de notitie van het Meerlingberaad/SARI en besluiten 

positief hierop te reageren. Dit zal de scriba regelen.  

 

Rondvraag:  

a. De vraag komt wie het jaarboekje 2013 gaat maken, hier wordt navraag naar ge-

daan.                              

b. Er zijn 2 predikanten uitgevallen nl. op 5 en 12 augustus. Inmiddels is weer 1 zon-

dag opgevuld en de preekvoorzienster zoekt nog vervanging van de andere zondag.  

c. Op de vraag of er nog oude kaarten en postzegels ingeleverd kunnen worden, wordt 

bevestigend geantwoord. 

 

Mw. M. de Koning gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergadering sluit.  

 

- Verslag Elselien van Gameren - 
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Kerkelijke stand 

 
Nieuw ingekomen vanuit  

de Ger. Kerk van H.I. Ambacht 

De heer Owen G. Alblas 

Mauritsweg 114 

2988 AM Rijsoord 

 

Verhuisd  

De heer en Mevrouw A. de Vree  

van Rijksstraatweg 239 naar  

Rijksstraatweg 237 

2988 BE Rijsoord 

 

Verhuisd  

Mevrouw M. Lodder en kinderen  

Van Rijksstraatweg 137 naar  

Prunuslaan 64 

2982 CV Ridderkerk 

 

Vertrokken naar Duitsland en  

uitgeschreven op eigen verzoek  

De heer en Mevrouw A. de Waard 

Verbindingsweg 38 

2988 CE 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 

w.gameren@upcmail.nl 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 

verhuizing graag een bericht in verband 

met de kerkelijke administratie. 

La P i pe  ( 3 0 plus )  

 

I n  te g e n s te l l in g  to t 
e e r d e r e  b e r ic h -

te n  g a a t h e t n ie u w
e  s e iz o e n  v a n  

L a  P ip e  ( wij  wil l e n
 d e z e  n a a m 

g r a a g  in  e r e  h o u d
e n … e n  me e r  

d a a r o v e r  in  e e n  v o l
g e n d e  u itg a v e  v a n  d

it 

b l a d  )  g e wo o n  we e r
 v a n  s ta r t in  s e p te m

-

b e r .   

E n  b ij  d e  n ie u we  s t
a r t z u l l e n  e r  d it ke

e r  

o o k twe e  n ie u we  g e
z ic h te n  a c h te r  d e  b

a r  

o p  d e  z o l d e r  v a n  d e
 F o n te in  s ta a n .   

E r g  l e u k d a t C o r a  e n
 J a n tin e  

( in mid d e l s  we e t z e  h e t
 g e -

l u kkig  z e l f o o k. . . )  b e r e id  

z ij n  g e v o n d e n  d e  v r
o l ij kh e id  

e e n  ke e r  o v e r  te  n e
me n ! !  

 

Op  1 4  sep tem b er  a . s.  ( v a n a f 2 0 . 3 0  u u
r )  

s ta a t d e  d e u r  v a n  
d e  z o l d e r  we e r  o p e

n  

v o o r  h e t d r in ke n  v
a n  e e n  g l a a s j e ,  h e

t 

kwij t ku n n e n  v a n  s t
e r ke  v e r h a l e n ,  d e  u

it-

d a g in g  v a n  e e n  p o t
j e  s n o o ke r  o f g e wo

o n  

h e t “ z ij n ”  v a n  e e n  l
u is te r e n d  o o r . . .   

 

Wij  we n s e n  ie d e r e e n
 e e n  fij n e  v a ka n tie

 

e n  z ie n  j u l l ie  a l l e m
a a l  we e r  g r a a g  in  h

e t 

n ie u we  s e iz o e n .   

I e d e r e  2
e  v r ij d a g  v a n  d e  ma a n d !  

I n l o o po ch ten d en  
 

U  b e n t v a n  h a r te  w e l ko m   
o p  d e  in l o o p o ch te n d e n  o p   

 
2  en 1 6  augustus 

 
W a a r ?       In  d e  Fo n te in  H o e  l a a t?   V a n a f  10.00 u u r   

…  v o o r  d e  ko f f ie  zo r ge n  w ij, v o o r  d e  ge ze l l igh e id  zo r ge n  w e  m e t e l ka a r ! 
    
          
   To t zie n s! 
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Verjaardagen in Juli 
 
16 juli 1937 

Mevrouw T. Los-Luthart 

Vlasstraat 11 

2988 XR Rijsoord  

 

21 juli 1937 

De heer J.W.v.d.Burg 

Boksdoornpark 40 

2982 CZ Ridderkerk 

 

25 juli 1931 

Mevrouw C. van Oorschot-Dubbeldam 

Pruimendijk 58  

2989 AJ Rijsoord 

 

27  juli 1917  

mevr. A. Heester -Florijn 

Torenmolen 137 

 2985 GB Ridderkerk 

 

27 juli 1931 

De heer  J. van der Bunt 

Rijksstraatweg 22 

2988 BE Rijsoord 

 

28 juli 1935  

de heer Joh. Berkman 

't Zwaantje 20 

2988 BW Rijsoord 

 

31 juli 1935 

Mevrouw  A. van der Stelt-Jongenelen  

Witbloemstraat 18  

2988 XS Rijsoord 

 
 

Verjaardagen in Augustus 

 
2  aug. 1920 

Mevrouw  H. Alblas-van Nes 

Mauritshoek 18  

2988 EA Rijsoord 

 

2  aug. 1929  

Mevrouw  A. Blaak 

Mauritsweg 52 

2988 AL Rijsoord 

 

5  aug. 1925 

Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen 

Bokdoornstraat 182  

2982 BD Ridderkerk 

 

6  aug. 1926 

Mevrouw  M. Nugteren-Kuiper 

Lagendijk 283  

2988 AA Ridderkerk 

 

8 aug. 1937 

Mevrouw C.J. v.d. Waal 

Rijksstraatweg 183 

2982 BD Rijsoord 

 

28 aug. 1925 

De heer  J. Nugteren  

Lagendijk 283 

2988 AA Ridderkerk 

 

31 aug. 1926 

Mevrouw  M. van Wingerden-Blaak  

Reyerheem kamer 323 

Torenmolen 1 

2986 GB Ridderkerk 

 

V an harte  gefeliciteerd  

en  een   

fijne dag toegew enst! 
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Aan alle gemeenteleden, 

Ik wil u, mede namens mijn doch-

ters, allemaal heel hartelijk bedan-

ken voor de vele kaarten, telefoon-

tjes en bezoekjes tijdens mijn verblijf 

in revalidatietehuis “Antonius”.  

Alle aandacht was hartverwar-

mend en heeft ons veel kracht en 

steun gegeven. 

Jan Oosthoek 

Al enkele weken heb ik mijn plaatsje 
in de kerk onbezet moeten laten. Na 
onderzoek blijk ik de ziekte van 
Kahler te hebben, wat gepaard gaat 
met bloedarmoede en vermoeidheid. 

Maar we voelen ons gedragen door 
Gods Liefde en allen die heel dicht 
om ons heen staan. 

Ook het medeleven uit de gemeente 
betekent heel veel voor ons. Er gaat 
geen dag voorbij of er is een kaartje, 
een telefoontje of bezoek. 

Hartverwarmend allemaal, waar-
voor heel, heel hartelijk dank. 

Een groet van Joop en Pieta Euser 

Hartelijk bedankt voor het medele-

ven tijdens mijn verblijf in het zie-

kenhuis en thuis wegens mijn heup-

operatie, het was hartverwarmend! 

Bep Bezemer-Oosthoek 

Zie naar de velden, voor u,  
de groene weiden, 

het ruige weiland, groen gras,  

sinds alle tijden, 
vermengd met geel,  

van d' ontelbare boterbloemen, 
’t geluid van bijen  

en andere insecten die daar zoemen. 
 

Zie naar de lucht, staalblauw,  
contrast met witte wolken,  
geen schilder kan de vrijheid  

zo vertolken, 
en naar de randen aan de velden,  

van bomen die daar sieren,  
hoor ook de wind die ruist  
en ritselt in de populieren. 

 

Zie naar het beekje,  
dat rimpelt door de wind, 

die onverklaarbaar  
haar eigen weg steeds vindt, 

de lelies in het water, torretjes,  
visjes en libellen, de gele lis,  
wat riet en watervlooitjes,  

niet te tellen. 
 

Zie naar de vogels op het veld,  
de bloemen in de weiden, 
zij werken niet voor later  
en met gehaaste tijden, 

geen eigendom,  
geen voedselvoorraad  

en geen zorgen, 

zij leven slechts in ’t heden  
en denken niet aan morgen. 

 
Leef als een vogel, 

dag bij dag, 
Wat later komt,  

het is voor u verborgen. 
Wees maar gerust, 
't is in Gods hand, 
vertrouw op Hem, 

Hij zal wel voor u zorgen 
 

Jan Westerhof 

BEDANKJES 
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Bazaar 2012 

 

De volgende puntjes willen wij u graag nog even onder ogen brengen:  

 

• Inmiddels zijn alle loten gedrukt en voorzien van een nummer. 

• Wij zijn blij dat Marrie de Koning de verkoop hiervan wederom voor ons wil coördi-

neren. 

• U bent dus vanaf heden in de gelegenheid om aan de Waaldijk aan te bellen om 

loten te kopen voor de bazaar van 28 en 29 september a.s. en zo bij te dragen aan 

een mooie opbrengst voor de kerk en Umutima Foundation. 

• Wij vinden het leuk om u te vertellen dat u onder andere een 

Rondvlucht boven Rotterdam kunt winnen (mocht u een lot kopen 

voor maar € 1,=…) En geen zorgen, u hoeft niet alleen op te stij-
gen, maar mag nog twee mensen meenemen in dit leuke avontuur. 

• Mocht u benieuwd zijn naar de andere leuke prijzen die er te 

winnen zijn, dan raden wij u echt aan om de deurbel aan de Waaldijk eens uit te pro-

beren. 

• Misschien vind u het wel leuk om mee te helpen met de verkoop van loten, dan 

kunt u bij Marrie ook terecht voor meerdere boekjes. 

• Heeft u er ook nog erg in dat u nog steeds kleding kunt inleveren bij Ria Bode. 

 

Ook staat de aanhanger nog steeds klaar voor gebruik. Heeft u zelf geen aanhanger, 

maar heeft u deze nodig, dan kunt u hiervoor terecht bij Ria. 

 

Verder kunnen we nog heel veel spullen gebruiken om de kramen te vullen tijdens het 

laatste weekend van september. U bent in de gelegenheid deze nog te brengen op: 

 

Woensdag 5 juli  van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Zaterdag  18 augustus van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag  1 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag  8 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag  15 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag  22 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

 

Met een vriendelijk groet namens 

 

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

n  i  e  t     v  e  r  g  e  t  e  n  .  .  .  Wijzigingen jaarboekje 
 

Wilt u wijzigingen die voor het nieuwe jaarboekje van belang 

zijn zo spoedig mogelijk doorgeven? 

 

Alvast bedankt,  

Riet van Gameren 

w.gameren@upcmail.nl, tel.0180 421436 
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Nieuws van de werkgroep Rwanda 

 
De kerkelijke gemeente Remera van de Eglise Presbytérienne au 

Rwanda bestaat deze zomer  100 jaar. Dat jubileum zal van 17 

tot 19 augustus gevierd worden. Terwijl enkele dagen later (op 22 

augustus) het feit herdacht wordt dat de uitwisseling met Neder-

land  25 jaar bestaat. Om onze verbondenheid met de Rwandese 

broeders en zusters te tonen gaan acht mensen uit onze regio 

(onder wie Ellie Lagendijk) naar Rwanda om deze feestelijkheden 

bij te wonen.   

 

Door de kerken die aan de uitwisseling deelnemen wordt er het hele jaar door ge-

spaard voor de zogenaamde Kleine Projecten. Zoals u zich wellicht nog herinnert heb-

ben wij in de afgelopen 40dagen periode ook hiervoor gespaard. 

Met verschillende kerken bij elkaar is er nu weer voldoende geld bijeengebracht om 2 

projecten te financieren. De gemeente Musambira  wil  graag een winkeltje  bouwen 

ten gunste van heel de gemeente en de gemeente Gasagara wil een huis bouwen dat 

verhuurd kan worden. Er is daar geen mogelijkheid om gasten onder te brengen en op 

deze manier komen er ook weer inkomsten binnen om de armoede te bestrijden.  

Het is de bedoeling dat de groep die naar Rwanda gaat het geld voor deze projecten 

meeneemt, zodat we zeker weten dat het op de juiste plaats komt.   

 

Van 17 september tot 9 oktober a.s. zal er weer een delegatie 

uit Rwanda op bezoek komen in Nederland. Het definitieve pro-

gramma van onze gasten is nog niet bekend, maar wél staat al 

vast dat op zondag 23 september één delegatielid onze kerk-

dienst zal bijwonen en op donderdag 4 oktober zullen alle vier 

de delegatieleden een hele dag Rijsoord met een bezoek vere-

ren.  

 

Verdere bijzonderheden hierover hopen we in de volgende Rijsoord aan het Woord te 

kunnen melden.  

 

De ZWOE-groep 

Inzameling voedselbank 
 

Op 20 mei 2012 hebben we een inzameling gehouden voor de Voedselbank.  

Wij als diaconie zijn u zeer dankbaar dat u gehoor hebt gegeven aan de oproep om 

iets mee te brengen voor de Voedselbank. 

Het was hartverwarmend dat we zoveel producten mochten ontvangen.  

Aan contant geld heeft u € 46,50 gegeven, dat wij overgemaakt hebben op bankreke-

ning van de Voedselbank. 

De organisatie van de Voedselbank was heel dankbaar voor het geen wij ingezameld 

hebben. 

 

Nogmaals onze hartelijke dank. 

Uw diaconie 
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Delegatiebezoek 2012 
 

In september is het weer zover, dan hopen we een Rwandese delegatie te ontvangen 

in het kader van onze Uitwisseling. Van 18 september tot 9 oktober zullen 4 Rwandese 

gasten onze regio bezoeken. De delegatie zal bestaan uit: 

 

1. Ds. Mukamurenzi Beatha, gemeente Mbati, regio 

Ruyumba. 

2. Dhr. Ntarindwa Valens, gemeente Musambira, re-

gio Ruyumba, hij is directeur van een basisschool. 

3. Ds. Ndatabaye Faustin, gemeente Gacurabwenge, 

regio Remera. 

4. Mw. Akimana Jeannette, gemeente Karangara, zij 

is secretaresse in het ziekenhuis van Remera. 

  

 

Tijdens dit bezoek zullen we op 6 oktober 2012 het 25-jarig bestaan van de Uitwisse-

ling vieren, niet alleen samen met de 4 delegatieleden maar ook met ds. Jérôme Bizi-

mana, de officiële correspondent in Rwanda. Hij zal dit feest bijwonen namens alle 18 

gemeenten in Rwanda die deel uitmaken van onze Uitwisseling. 

 

Het thema van dit bezoek is evangelisatie/missionair werk naar aanleiding van Johan-

nes 8:12. Tijdens de bezoeken van de delegatie aan de deelnemende gemeenten zal 

er aandacht worden besteed aan dit thema. Op welke manier dat zal gebeuren, wordt 

bepaald door de ontvangende gemeente.  

 

Naast het programma in de gemeenten zullen we enkele dagen bij de Zendingsdiaco-

nessen in Amerongen logeren, de Biesbosch in Dordrecht, de Rosa stichting en Spido in 

Rotterdam, het Anne Frankhuis in Amsterdam bezoeken en een strandwandeling ma-

ken. Met al deze activiteiten hopen we dat de delegatie een goede indruk krijgt van 

ons mooie Nederland. 

 

Zoals gebruikelijk willen we onze gasten een cadeau meegeven dat ten goede komt 

aan alle 18 gemeenten. Regelmatig worden er bij de EPR evangelisatieweekenden ge-

organiseerd. Omdat het thema van dit bezoek evangelisatie is, willen we sparen voor 

3 van deze bijeenkomsten, 1 in de regio Ruyumba en 2 in de regio Remera. Daarnaast 

willen we als tastbaar bewijs de delegatie 18 microfoons mee te geven, die de ge-

meenten kunnen gebruiken voor hun kerkenwerk. Spaart u met ons mee? 

 

Alles bij elkaar hopen we hen een gevarieerd programma te bieden, waarin we elkaar 

leren kennen, maar ook van elkaar kunnen leren.  

 

Janny Oorebeek 

Stuurgroep Uitwisseling Remera/Ruyumba – Dordrecht 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

14 

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 24 mei 2012 t/m 22 juni 2012)     

Via mw. C. Holdermans-v.d. Burg voor de bloemen  €   10,00 
Via dhr. W. Haasjes    voor de kerk   €   20,00 
Via dhr. W. Haasjes    voor de kerk   €   20,00 
Mw. S. Leentvaar-Bestebreurtje  voor RATW    €   10,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Opbrengst Collectes 
 
27 mei 2012  Kerk in Actie Zending   €  192,80 
   Onderhoud gebouwen   €  124,70      
   Eigen jeugd    €    52,55 
 
3 juni 2012  Avondmaalscollecte voor KIKA €  204,65 
   Onderhoud gebouwen   €  161,48 
   Jeugdwerk PKN    €    57,71 
 
10 juni 2012  Kerk      €  173,12 
   Onderhoud gebouwen   €  119,85 
   Jeugdwerk PKN    €    52,95 
 
17 juni 2012  Diaconie     €  154,40 
   Onderhoud gebouwen   €  109,85 
   Jeugdwerk PKN    €    58,45 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Collecte op zondag 19 augustus 2012 voor Kerk in Actie Zending 
 

Op zondag 19 augustus collecteren we voor het zendingswerk van Kerk in Actie. De 

opbrengst gaat onder andere naar het vrouwencentrum P3W van de Evangelisch Chris-

telijke Kerk op Papua. De meeste vrouwen op Papua hebben nauwelijks onderwijs ge-

had. Bij P3W krijgen ze naast onderricht in het christelijk geloof, rekenen en taal, ook 

lessen over huishouden en economie.  

Een van hen, Willy Kaiwai, volgde zo’n cursus, met succes. Ze geeft nu zelf les, ze 

kookt voor ondervoede kinderen en leidt de zondagsschool. Ze helpt voorgangers bij 

het opstellen van de liturgie en ze begeleidt andere vrouwen bij het werk in de ge-

meente. Dat alles door trainingen van P3W. P3W zorgt ervoor dat vrouwen tot bloei 

komen en kunnen meebouwen aan de kerk en samenleving.  

Kerk in Actie steunt dit hartverwarmende project van harte en vraagt 

daarom onze steun om bij te dragen aan het zendingswerk in Papua en 

andere delen van de wereld. Helpt u mee? 
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Deurcollecte in de maand augustus 2012 voor Missionairwerk 

Help de nieuwe kerk in Moerwijk 
 

Precies een jaar is Hette Domburg namens de Protestantse Kerk missionair kerkelijk 

werker in de Haagse Moerwijk. Moerwijk is een gekleurde wijk met verschillende cul-

turele groepen en veel oude mensen.  

Er is nauwelijks enige binding tussen deze mensen. Hette is verbonden aan de protes-

tantse pioniersplek MarcusConnect die zich richt op een intensievere verbinding tussen 

de gemeente en de wijk. Hette zoekt de mensen op, daar waar ze zijn. Want kerk zijn 

speelt zich vooral af buiten de muren van het eigen gebouw.  

Samen met anderen werkt Hette aan meer gemeenschap in de wijk waardoor de een-

zaamheid en de vervreemding minder worden. Hij doet dat dus niet alleen, maar sa-

men met een netwerk van mensen dat bestaat uit gemeenteleden, migrantenchriste-

nen en anderen. Deze mensen zijn ook inzetbaar bij bijvoorbeeld het aanpakken van 

concrete noden.  

Om onze kerk te kunnen laten groeien en nog meer mensen zich thuis te laten voelen 

bij de Protestantse Kerk is uw steun nodig. 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

  Inloopochtenden    -     Weet u dat: 
 

• Er in de maand juli géén inloopochtenden gehouden worden i.v.m. de zomerva-

kantie? 

• Op donderdag  2 en 16 augustus a.s. wél weer koffie/thee gedronken kan wor-

den in de Fontein? 

• Om 10.00 uur de koffie bruin is en dat om 11.30 uur de deur weer op slot gaat? 

• Er altijd lekkere koekjes zijn? 

• Wim Ijsselstein bij vervoersproblemen uw chauffeur wil zijn (tel.421848)? 

• We graag nieuwe gezichten zien?  

• De trouwe bezoekers van de inloopochtenden het erg naar hun zin hebben op de 

eerste en derde donderdagmorgen van de maand? 

• Een kopje koffie buiten je eigen huiskamer een mens goed doet? 

• Er altijd wat te praten valt met andere Rijsoordenaars? 

• Regelmatig iemand van de SWOR (Stichting Welzijn Ouderen Ridderkerk) de kof-

fieochtenden bezoekt bij wie u met uw vragen over zorg en welzijn terecht kunt? 

• Er een sjoelbak aanwezig is, waarop fanatiek gesjoeld wordt? 

• Er dames zijn die heel graag Rummykub spelen? 

• Er 8 charmante koffiedames  zijn die bij toerbeurt met 

z’n tweeën de koffie verzorgen? 

• Iedereen welkom is: oud, middelbaar, jong, dik, dun, 

vrouw, man? 

• Vooral de laatste categorie in de minderheid is? 

• Wij iedereen een goede zomerperiode toewensen? 

 

Wilma Barnard (coördinator van de inloopochtenden) 
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NBG Bijbelleesrooster Juli 

 
Zo 1  Jesaja 1:21-31 

Ma 2  Jesaja 2:1-5 

Di 3  Jesaja 2:6-22 

Wo 4  Jesaja 3:1-12 

Do 5  Jesaja 3:13 – 4:1 

Vr 6  Jesaja 4:2-6 

Za 7  Spreuken 21:1-10 

Zo 8  Spreuken 21:11-21 

Ma 9  Spreuken 21:22-31 

Di 10  Spreuken 22:1-16 

Wo 11 Spreuken 22:17-29 

Do 12 Spreuken 23:1-12 

Vr 13  Spreuken 23:13-25 

Za 14  Spreuken 23:26-35 

Zo 15  Marcus 6:1-13 

Ma 16 Marcus 6:14-29 

Di 17  Marcus 6:30-44 

Wo 18 Marcus 6:45-56 

Do 19 Jesaja 30:1-5 

Vr 20  Jesaja 30:6-18 

Za 21  Klaagliederen 1:1-11 

Zo 22  Klaagliederen 1:12-22 

Ma 23 Klaagliederen 2:1-12 

Di 24  Klaagliederen 2:13-22 

Wo 25 Klaagliederen 3:1-39 

Do 26 Klaagliederen 3:40-66 

Vr 27  Klaagliederen 4:1-22 

Za 28  Klaagliederen 5:1-22 

Zo 29  Johannes 6:1-21 

Ma 30 Johannes 6:22-40 

Di 31  Johannes 6:41-59 

NBG Bijbelleesrooster Augustus 
 

Wo 1  Johannes 6:60-71 

Do 2  Jesaja 30:19-26 

Vr 3  Jesaja 30:27-33 

Za 4  Marcus 7:1-23 

Zo 5  Marcus 7:24-37 

Ma 6  Jesaja 31:1-9 

Di 7  Jesaja 32:1-8 

Wo 8  Jesaja 32:9-20 

Do 9  Jesaja 33:1-12 

Vr 10  Jesaja 33:13-24 

Za 11  Jesaja 34:1-17 

Zo 12  2 Koningen 16:1-9 

Ma 13 2 Koningen 16:10-20 

Di 14  2 Koningen 17:1-12 

Wo 15 2 Koningen 17:13-23 

Do 16 2 Koningen 17:24-33 

Vr 17  2 Koningen 17:34-41 

Za 18  2 Koningen 18:1-12 

Zo 19  Jesaja 35:1-10 

Ma 20 2 Koningen 18:13-25 

Di 21  2 Koningen 18:26-37 

Wo 22 2 Koningen 19:1-13 

Do 23 2 Koningen 19:14-28 

Vr 24  2 Koningen 19:29-37 

Za 25  2 Koningen 20:1-11 

Zo 26  2 Koningen 20:12-21 

Ma 27 Marcus 8:1-13 

Di 28  Marcus 8:14-26 

Wo 29 Marcus 8:27-38 

Do 30 Spreuken 24:1-12 

Vr 31  Spreuken 24:13-22 

                 Maandag 30 juli - uit Johannes 6 

 

30 Toen vroegen ze: ‘Welk wonderteken kunt u dan ver-

richten? Als we iets zien zullen we in u geloven. Wat 

kunt u doen? 31 Onze voorouders hebben immers manna 

in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat: “Brood uit de hemel heeft hij hun te 

eten gegeven.”’ 32 Maar Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niet Mozes heeft u het 

brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de he-

mel. 33 Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft 

aan de wereld.’ 34 ‘Geef ons altijd dat brood, Heer!’ zeiden ze toen. 35 ‘Ik ben het 

brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en 

wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.  
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    Theologische Vorming 
 
                Gemeenteleden en geïnteresseerden 
 
                      Rotterdam 

 

PERSBERICHT  

THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden; driejarige basis-

cursus en korte cursussen  

 

In het seizoen 2012-2013 starten er weer driejarige basiscursussen theologische vor-

ming: één op maandagavond 3 september en parallel daaraan één op dinsdagochtend 

4 september a.s. De cursus wordt gegeven in kerkgebouw “de Hoeksteen”, Rivierweg 

15 te Capelle aan den IJssel, (goed bereikbaar met de metro). De basiscursus omvat 

één dagdeel per week gedurende 31 weken; in de schoolvakanties zijn er geen lessen. 

 

Tevens zijn er diverse korte cursussen (1-4 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden 

door: 

• drs. Schelling, “Monastieke tradities en invloeden in de kerk van vandaag”, 

18/9, 25/9 en 2/10 (2012) ’s morgens; 

• drs. van Kampen, “Het kwaad heeft veel gezichten: Spreuken en Job”, 9/10, 

30/10 en 6/11 (2012) ’s morgens; 

• drs. Smilde,”Wat is de mens?“,  13/11, 20/11 en 27/11 (2012) ’s morgens; 

• mw. drs. Hummel,”Geestelijke verzorging in het verpleeghuis”, 3/12 en 10/12 

(2012) 

• ’s avonds; 

• drs. van der Wal, “Genesis: hoe te leven op Gods goede aarde?”, 8/1, 15/1  en 

22/1 (2013) ’s morgens; 

• drs. van der Wal, “de Neogotische kerkbouw”, 29/1 en 5/2 (2013) ’s morgens; 

• mw. Gelber, “de Joodse Cultuur”, 12/2 (2013) ’s morgens. 

• drs. Robbers, “Kornelis Heiko Miskotte 1894-1976”, 5/3, 12/3 en19/3 (2013) ’s 

morgens;  

• Mw. drs. Schorer, “Moses ontving de Tora van Sinaï”,9/4, 16/4 en 23/4 (2013); 

’s morgens. 

 

* neem contact op voor leesstof ter voorbereiding! 

 

De korte cursussen worden gegeven in de Verrijzeniskerk, Springerstraat 340 te Rot-

terdam-Alexander, ’s avonds van 19.15-21.30 uur en ’s morgens van 10.00-12.30 uur. 

 

Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is 

van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen, *tenzij anders aangegeven. 

 

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met: 

Mw. M. Bezemer-Rietveld, Constantijn Huygenslaan 209, 3351 XB  te Papendrecht. 

Tel. 078-6153121; e-mail: tvgrotterdam@orange.nl tot 1-8-2012; daarna tvgrotter-

dam@online.nl of kijk op: www.pkn.nl/tvg ,onder Rotterdam. 
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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 


