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Stencilen:  

Maandag 25 juni 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Donderdag 28 juni 

om 13:00 uur  

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maanden juli en 

augustus met vermelding van afzender: 

Uiterlijk 22 juni 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 

 

Aanleveren kopij vakantieperiode 
 
Ook de redactie, stencillaars en bunde-
laars/verspreiders hopen een maandje 
‘zomerreces’ te gaan vieren; houdt u er 
daarom rekening mee dat u kopij voor 
augustus ook al de komende maand 
moet aanleveren?  
 
   Bedankt! 

     - de redactie - 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

2 

Erediensten 
 

Zondag  3 juni   Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

Chauffeurs : P. Bezemer en N.H. Baars 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 

 

Zondag 10 juni 

09.30 uur : Ds. H.E. Faber-van der Meulen uit Dordrecht 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 

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

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Kerk 

       2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 

 

     

Zondag  17 juni 

09.30 uur : Ds. C. Flim uit Hellevoetsluis 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

       2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 

 

Zondag  24 juni 

Vanaf 09.30   Inzingen met Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 

Chauffeurs : A.C. Alblas en J. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

       2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
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Vanuit GOT - BBQ in aantocht! 
 

Schreef ik in de vorige RatW nog over de wind die opstak, dit keer een bericht van een 

hele andere orde. Maar niet minder belangrijk! De zomer komt eraan, ook in onze kerk 

de periode waarin we wat minder activiteiten hebben zodat we voldoende tijd hebben 

voor rust en gezellige dingen. En om u vast in het juiste ritme te brengen, hebben we 

de eerste gezellige zomeractiviteit (we kunnen het niet laten) toch maar alvast vanuit 

de kerk georganiseerd. En dan heb ik het natuurlijk over de jaarlijkse BBQ!  

 

Als GOT hebben we besproken dat we deze mooie La Pipe-

traditie graag in ere willen houden. En dat doen we op  

zaterdag 30 juni a.s. Vanaf een uur of half vijf bent u wel-

kom. Afsluiten doen we wanneer we daar aan toe zijn, 

maar uiterlijk zondagochtend om half tien… ☺  
 

Wat betreft de kosten: voor 10 euro p.p. koopt u ter plaatse een bonnenboekje met 

waardebonnen voor vlees en drankjes. Dit geldt voor de volwassenen. Komt u als gezin, 

dan krijgen uw kinderen tot 18 jaar ieder een bonnenboekje gratis.  

 

Om een idee te hebben hoeveel we moeten inkopen is het wel nodig dat u van te voren 

even doorgeeft of (en met hoeveel personen) u komt. U mag dit per telefoon (421656) 

of mail (emlagendijk@kpnplanet.nl) aan Ellie Lagendijk laten weten.  

 

Omdat het voor ons ook de eerste keer is dat we dit organiseren 

kunnen we nog wel wat hulptroepen gebruiken. Wilt u helpen 

bij de voorbereidingen, heeft u talent om vlees te braden of er  

altijd al van gedroomd eens achter de bar te staan? Of mis-

schien nog heel andere nuttige kwaliteiten die u wilt inzetten? 

Laat dit dan ook even aan Ellie weten.   

 

 Een vriendelijke groet en graag tot de 30e! 

 

      Namens het GOT, 

         Cora van Wingerden 

Openluchtdienst op het Koningsplein  
  

Op 24 juni zal er om 14.00 uur weer een Openluchtdienst plaatsvinden op het Konings-

plein in Ridderkerk. Het is een dienst die zeker ook voor de jeugd aantrekkelijk is, 

want de voorganger is Rob Favier; ook komt er een koor uit Rotterdam met de naam 

Inter Cession. Het thema van de dienst is Op Zoek?!?. Het belooft weer een mooie 

dienst te worden. We hopen dat er ook vanuit Rijsoord veel mensen zullen komen naar 

deze unieke kerkdienst. 

Zet je/u het vast in de agenda?   

… vergeet je/uw stoel niet mee te nemen! 
 

Pauly Bestebreurtje 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

4 

Waarneming bij afwezigheid van de  

predikant t/m 1 juli 2012 

 
Gedurende de periode van studieverlof en de aanslui-

tende vakantie van de predikant (10 april – 1 juli 

2012) hoeft u het uiteraard niet zonder pastorale zorg 

te stellen. U kunt de contacten onderhouden via onze 

ouderlingen en pastorale medewerkers.  

 

Hebt u behoefte aan een gesprek met een predikant, 

legt u dit verzoek dan voor aan de ouderlingen mw. 

M. de Koning-Nugteren, Waaldijk 117, tel. (0180) 49 

01 46, of aan mw. E. van Gameren-van der Burg, J.C. 

de Backstraat 5, tel. (0180) 42 63 77 / 06 446 18 246.  

Eén van beide is vast bereikbaar. Zij leggen dan con-

tact met de predikant(en) die voor onze gemeente 

waarnemen. 

Uit de gemeente 
 

Huwelijksjubilea 

 

Een hartelijke felicitatie voor de volgende families: 

• 11 april Adrie en Sjaan Leentvaart 45 jaar getrouwd 

• 18 april Piet en Mien Sinterniklaas 55 jaar getrouwd 

• 3 mei Jannie en Joop Zijderveld 50 jaar getrouwd 

• 12 mei Arie en Ria Bode 45 jaar getrouwd 

 

Dankbaar en blij kijken zij op deze jaren terug. 

 

Geboorte 

 

6 mei is Jasper geboren, zoon van Mirjam en Sjoerd op en Brouw en 

broertje van Lennard. Hartelijk gefeliciteerd! 

 

 

Onze Zieken 

 

15 mei is Bep Bezemer geopereerd aan haar heup. Zij is inmiddels weer 

thuis en volop aan het revalideren. 

 

22 mei is de heer Jan van der Burg opgenomen in het Alber Schweitzer-

ziekenhuis locatie Dordwijk. Hij wordt verzorgd op afdeling D3 kamer 9. 

 

Wij wensen alle zieken, ook zij die thuis verblijven, Gods zegen toe.  

 

Een hartelijke groet van Marrie de Koning en Elselien van Gameren 

Bedankt! 
 

21 en 22 mei is er weer 

keihard gewerkt in Kerk en 

Fontein.  Met hulp van ve-

len staat alles er weer spik 

en span bij. 

 

Namens het College van 

Kerkrentmeester hartelijk 

bedankt voor alle mede-

werking! 
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Eetcafé De Fontein sluit tijdens de vakantiemaanden 

 
Voor de koks en de maatjes zit het winterseizoen er weer op. De vuren zijn gedoofd, 

de afwas is gedaan, vorken en messen gepoetst. Wij van Eetcafé de Fontein nemen 

het er een tijdje van. 

 

25 mei hebben we de laatste maaltijd van het seizoen genoten. Al 15 jaar werkt een 

wisselend team van vrijwilligers op vrijdag eens in de twee weken aan een driegan-

gen diner. En dat voor € 5,- p.p. dank zij een scherp inkoopbeleid.  
 

De kredietcrisis maakt het onzeker of deze prijs gehandhaafd kan blijven in het nieu-

we seizoen. Laag blijft het in ieder geval! 

 

De capaciteit van keuken en tafel is tot 24 couverts. Bij bijzondere gelegenheden kan 

het aantal gasten worden uitgebreid. ’t Is geen select gezelschap van personen dat 

aanzit. Iedereen is welkom!  

Wel moet tijdig worden gereserveerd in verband met ruimte. Daarvoor staat steeds 

het telefoonnummer  0180 - 432 428 open.  

 

Vanaf vrijdag 5 oktober bent u weer hartelijk uitgenodigd 

eens een plekje te reserveren aan de gezellig gedekte tafel 

met mensen die u soms wel kent maar nog nooit gesproken 

hebt. Dáár doen we het voor. Voor mensen die het gezellig 

vinden eens, bij een heerlijke maaltijd, met elkaar in ge-

sprek te komen. 

  

Tot ziens in het nieuwe seizoen, 

 

Eetcafé De Fontein  

Voor gezelligheid bij een heerlijke maaltijd      Ons fornuis; geschenk van 

           het OranjeFonds      

WIJKBOEKJES WIJKBOEKJES 

 

Bericht voor ouderlingen, diakenen 

en pastorale medewerk(st)ers 

 
Zoals ieder jaar wil ik uw jaar-

boekje weer nakijken, en daar-

om vraag ik u om dit op zondag 

24 juni a.s. mee te brengen naar 

de kerk, u krijgt het zo gauw 

mogelijk weer terug. 

 

     Alvast bedankt,  

   Riet van Gameren 

Noteer op  

   de kalender: 

5 oktober    

         Eetcafé  
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 25 april 2012 
 

De voorzitter heet allen welkom, zij leest Hebreeën 4 ”Trouw aan de belijdenis” en 

gaat ons daarna voor in gebed. 

 

Dhr. A. Bode geeft een toelichting op de jaarcijfers 2011. Na 

enkele vragen wordt hij bedankt voor de uitleg en staan we 

nog even stil bij de bijdrage die dhr. T. Haeck hieraan heeft 

geleverd. 

 

Het kerkenraadsverslag van 27 maart 2012 wordt zonder op- 

en/of aanmerkingen met dank aan Mevr. C. Bode, goedge-

keurd. N.a.v. wordt gekeken hoe om te gaan met de collecte 

als de school-kerk-gezinsdienst na de bidstond valt. 

 

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld over 

de commissies.  

 

Wijkteams/Pastoraat: De wijkteams A en B hebben nog niet vergaderd. Vanuit wijk-

team C werd gemeld dat de jeugddienst van 22 april een fijne dienst was maar niet 

heel geschikt voor de allerkleinste jeugd. De namen van onze zieke gemeenteleden en 

de gemeenteleden die extra aandacht nodig hebben worden genoemd. Er worden ook 

jubilea gevierd bij enkele gemeenteleden.  

 

Het opvullen van de vacatures verloopt niet soepel. Er worden nog enkele gemeente-

leden gevraagd. 

 

College van Diakenen: Het verslag van 14 mei is doorgenomen.  

 

College van Kerkrentmeesters: Er zijn enkele vragen n.a.v. de notulen van 13 maart. 

De netwerksleutel voor het draadloos internet die mogelijk gebruikt kan worden voor 

digitale uitwerkingen tijdens de tienervieringen werkt nog niet. De volgende brief 

naar de niet meelevende/niet meebetalende gemeenteleden gaat binnenkort de deur 

uit. 

 

GOT: heeft niet vergaderd doordat de bijeenkomst met ds. Aanen  in de Hoeksteen op 

deze datum gehouden werd. GOT-leden en Mevr. M de Koning zijn naar deze bijeen-

komst geweest. 

 

Liturgiecommissie: Geen vragen n.a.v. de notulen van 14 maart. De gedenktafel is 

een mooi geheel geworden met dank aan de organisatoren. 

 

Jeugdraad: Er is 1x per maand een tienerviering. Deze gaat vanaf heden plaatsvinden 

in de vernieuwde oppasruimte. De oppas verhuist dan naar de kerkenraadkamer 

(achter de wand). 

 

 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

7 

Diversen:  

Op 31 mei worden alle gemeenteleden uitgenodigd voor een gemeenteavond over de 

toekomst van onze gemeente. Gelijktijdig zal ook in de Hervormde kerk een gemeen-

teavond worden gehouden om daar ook de meningen en gevoelens te onderzoeken. 

Er wordt mondeling verslag gedaan van de vergadering die op 11 april gehouden is door 

het SARI (meerlingberaad).  

 

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

sluit.  

 

- Verslag Elselien van Gameren - 

Willemien de Heus-Broer              Arend van de Beld 

Jellissenkamp 80, 8014 EX, Zwolle        Drie Minuten 16, 4413 GG, Krabbendijke 

wdeheus@live.nl                      a.v.d.beld@filternet.nl

   

 

Hierbij willen wij,  

 

Willemien & Arend 
 

U vertellen dat we hebben besloten om onze levensweg gezamenlijk te vervolgen. We 

zijn op woensdag 16 mei in het gemeentehuis van Reimerswaal te Kruiningen officieel 

in het huwelijk getreden en gaven elkaar om 15.30 uur het jawoord. 

 

Graag willen we u uitnodigen om de dienst bij te wonen waarin we Gods zegen vragen 

over onze verbondssluiting. Deze dienst zal worden gehouden op 30 juni om 13.30 uur 

in de Adventskerk te Zwolle (ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl). Na afloop is 

er gelegenheid om ons te feliciteren van 15.00 - 17.30 uur in restaurant De Hand-

schoen. 

 

Wanneer u ons iets zou willen geven zouden we een donatie op prijs stellen voor het 

werk van de MAF (Missionary Aviation Fellowship). Een van onze neven is verbonden aan 

dit belangrijke werk. 

 

 

 

             Adventskerk 

    Thorbeckelaan 2, 8014 AZ, Zwolle 

 

         De Handschoen 

     Nieuwe Deventerweg 103, 8014 AE, Zwolle 

 

           Ceremoniemeester 

          Jan Broer, tel. 06-12 76 98 96 
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Kerkelijke stand 

 
Geboren op 6 mei 2012: 

 

Jasper op den Brouw 

 

zoon van Sjoerd en Mirjam op den Brouw- 

Bestebreurtje 

Ds. Sl.Visserstraat 26 

2988 XC Rijsoord 

 
 

 

Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties enzo-

voorts, kunt u terecht bij:  

 

Mevrouw R. van Gameren-Huizer 

Oranjestraat 2a 

2991 CL Barendrecht 

Telefoon 0180 - 421 436 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 

verhuizing graag een bericht in verband 

met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in Juni 
 
1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
2 juni 1926 
Mevrouw  K.B. v. Nes-v.d. Hout 
Torenmolen 142 
2986 CG Ridderkerk 
 
8 juni 1931 
De heer P. Legerstee 
Verzorgingshuishuis Dubbelmonde 
Koningstraat 290, kamer 214 
3319 PH Dordrecht 
 
9 juni 1925  
Mevrouw J. van Gameren - de Lang 
Mauritshoek 6 
2988 EA Rijsoord 
 
11 juni 1922 
Mevrouw H. M. v. Nes-Horsman 
Ds. Sl. Visserstraat 33  
2988 XB Rijsoord 
 
12 juni 1934 
Mevrouw W. M. Tamerius 
J.C. de Backstraat 36 
2988 XJ Rijsoord 
 
13 juni 1932 
De heer  J. van der Burg 
Tijdelijk: 
Verpleeghuis Meerweide 
Grote Hagen 98 
3078 RC Rotterdam 
   
19 juni 1925  
De heer Adr. Van Gameren 
St. Jorisplein 80 
2981 GG Ridderkerk  
 
 
 

 
 
 

WIJKBOEKJES WIJKBOEKJES 

 
Bericht voor ouderlingen, diake-

nen en pastorale medewerk(st)ers 

 

Zoals ieder jaar wil ik 

uw jaarboekje weer 

nakijken, en daarom 

vraag ik u om dit op 

zondag 24 juni a.s. 

mee te brengen naar 

de kerk, u krijgt het zo gauw mo-

gelijk weer terug. 

 

 Alvast bedankt,  

  Riet van Gameren 
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NBG Bijbelleesrooster Juni 
 

Vr 1  Johannes 2:23-3:13 

Za 2  Johannes 3:14-21  

Zo 3  Psalm 93  

Ma 4  Spreuken 16:1-11 

Di 5  Spreuken 16:12-22 

Wo 6  Spreuken 16:23-33 

Do 7  Psalm 13 

Vr 8  Marcus 2:23-3:6 

Za 9  Marcus 3:7-19 

Zo 10  Marcus 3:20-35 

Ma 11 Spreuken 17:1-14 

Di 12  Spreuken 17:15-28 

Wo 13 Spreuken 18:1-12 

Do 14 Spreuken 18:13-24 

Vr 15  Marcus 4:1-9 

Za 16  Marcus 4:10-20 

Zo 17  Marcus 4:21-34 

Ma 18 Spreuken 19:1-14 

Di 19  Spreuken 19:15-29 

Wo 20 Spreuken 20:1-10 

Do 21 Spreuken 20:11-20 

Vr 22  Spreuken 20:21-30 

Za 23  Psalm 1 

Zo 24  Johannes 3:22-36 

Ma 25 Marcus 4:35-41 

Di 26  Marcus 5:1-20 

Wo 27 Marcus 5:21-34 

Do 28 Marcus 5:35-43 

Vr 29  Jesaja 1:1-9 

Za 30  Jesaja 1:10-20 

 

 

 

Want God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon 
gegeven heeft, opdat ieder-
een die in hem gelooft, niet 
verloren gaat maar eeuwig 

leven heeft 
 

Za 2 juni - Johannes 3:16 
Groot Nieuws bijbel 

Van welke kerk bent u? 
 

Die vraag moet ik nog wel eens horen; 

dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren. 

Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 

Met hervormd kun je alle kanten op gaan! 

En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven, 

dat is een vrijzinnige manier van geloven. 

 

Maar toen ik jong was, is mij al geleerd: 

een goed woord voor hervormd is gereformeerd. 

Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk 

en doe ik gereformeerd gemeentewerk. 

De kerk is oud! Dat is zonder meer; 

dus ben ik eigenlijk ook oudgereformeerd. 

 

Ik ben christelijk, zo is me geleerd 

dus ben ik ook christelijk gereformeerd. 

Ik kan ook zeggen, dat kan er mee door, 

dat ik tot een christengemeente behoor. 

Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop 

dus, vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. 

 

Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet 

past Baptistengemeente me ook wel goed. 

In mijn kerk komt ook jaarlijks het Pinksterfeest voor 

dus is het dat ik ook tot de Pinkstergemeente behoor. 

En omdat het steeds om het Evangelie gaat 

kan Evangelische gemeente ook geen kwaad. 

 

Ik vaar op het Bijbels apostolisch gezag, 

dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag. 

Tenslotte is het gewoon een klein publiek, 

de kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. 

 

Nu weet u bij welke gemeente ik hoor. 

Of komt mijn antwoord u verwarrend voor? 

U heeft gelijk! Die namen! Wat een gedoe! 

Daarom wens ik u van harte toe, 

dat op de vraag: waar hoort u bij? Van wie bent U? 

Uw antwoord zij: Van Christus ben ik! 

Straks en... NU! 



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  
 

 

7 e n  21 j u n i  

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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'Passage'  C.M.V. 
 

Op dinsdag 26 juni a.s. gaan we 

naar de museumboerderij van me-

vrouw Corrie v.d. Berg aan de Lan-

geweg.  

 

We worden daar om 14.00 uur ver-

wacht en na een kopje koffie of 

thee gaan we onder leiding van 

mevrouw Rika van Gent hapjes ma-

ken die we als ze klaar zijn ook 

gaan opeten. 

 

Er heeft zich al een flink aantal 

leden opgegeven, als u dat nog 

niet heeft gedaan dan kan het nog 

t/m 11 juni bij Riet van Gameren, 

tel.nr.421436. 

Bedankje 

Beste mensen! 

Dank voor alle warme 
aandacht in de vorm 
van kaarten, telefoon, 
mailtje, bloemen of be-

zoek, waarmee u mij verraste na 
mijn auto ongeluk. 

Gelukkig gaat het nu weer de goe-
de kant met mij op. 

Greet Lodder 

   Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/Jij bent van harte welkom 

voor een praatje, glaasje, spel-

letje, kortom voor de gezellig-

heid, in de Fontein op de  

30+ ontmoetingsavond. 

 

We zijn open op 8 juni 

Bazaar 2012 
 

De deuren van de opslag  

staan weer open op 

 

Zaterdag 9 juni van 10.00 - 11.00 uur 

 

en  

 

Woensdag 20 juni van 19.00 - 20.00 uur 
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Kindernevendienst met vakantie… maar eerst lekker ontbijten! 

Het seizoen loopt alweer ten einde, nog een paar weken en de 

kinderen krijgen vakantie van school en ook de kinder-

nevendienst is even ‘met vakantie’ in die tijd. 

Maar natuurlijk gaan we het seizoen wel afsluiten met zoals we 

dat al heel lang doen, een lekker ontbijt. We eten met elkaar, 

lezen een verhaal en doen daarna spelletjes of voor de liefhebbers hebben we een 

kleurplaat. Ook nemen we afscheid van de kinderen die de basisschool gaan verlaten 

en dus ook niet meer naar de kindernevendienst komen volgend seizoen. We zullen ze 

missen maar we hopen dat de kids het bij de tienerviering naar hun zin zullen heb-

ben. 

Het ontbijt vindt plaats op 1 juli aanstaande.                                   

Alle kinderen van de basisschool zijn van harte  

welkom om mee te komen eten! 

We verwachten jullie om 09.00 in de Fontein. 

Wil je even doorgeven of je komt?  

Dan weten we hoeveel boodschappen we kunnen inslaan!  

Je mag het doorgeven via de e-mail: piavdlinden@hotmail.com,     

bellen kan natuurlijk ook: 0180 422943 

Vanuit de ZWOE - Hartelijk bedankt! 
 

Tijdens de 40dagen periode heeft er in het gang-

pad van de kerk weer de (bekende) spaardoos ge-

staan, waarin u uw giften kon doen voor de 

‘Kleine projecten’ in Rwanda.  

Als ZWOE-groep zijn we blij dat er €346,75 in to-
taal geschonken is. Met dit bedrag kunnen we een 

bijdrage leveren aan één van de projecten die 

zijn aangedragen vanuit Rwanda. Er is een ver-

zoek gekomen van een diaconie die een huis wil 

kopen om dat te kunnen verhuren en men wil een 

winkel beginnen. Hopelijk kunnen we  u volgend 

jaar melden dat deze plannen  gerealiseerd zijn. 

 

Graag willen wij u hartelijk bedanken voor uw bij-

dragen die kunnen zorgen voor een verandering in 

de situatie van onze Rwandese broeders en zus-

ters. 

 

Nogmaals hartelijk dank! 

ZWOE-groep 

Een vonkje kan  

een vonkje blijven 

maar als de Zon  

aan de hemel staat 

en de wind  

het aanwakkert  

om ruimte te maken  

voor meer 

ontstaat er plots’  

een vuurzee 

die niet te doven is 

 

Geest van God de Vader,  

adem van de Heer...  

Kom in ons en leidt ons,  

elke dag, steeds meer.  
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Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 8 april 2012 t/m 23 mei 2012) 

     

Via dhr. C. Bezemer  voor de bloemen €   10,00 
Via mw. M.J. Bode-Blaak  voor de bloemen €   50,00 
Via mw. G. Lodder  wijkgeld Elisabet €   70,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Deurcollecte in de maand juni 2012 voor Jeugdwerk PKN  
 

Een vakantieperiode met inhoud, dat is waar de Jongerenorganisatie van de PKN (JOP) 

en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB) zich voor inzetten in de zomer. 

Beide organisaties richten zich op participatie door jongeren, recreatie met diepgang 

en het aansluiten bij de leefwereld van jongeren op speciale plekken. Bijvoorbeeld 

tijdens het Xnoizz Flevo Festival, waar JOP als medeorganisator letterlijk een podium 

biedt aan duizenden jongeren om in een ongedwongen sfeer hun geloof te ontdekken. 

En op verschillende campings in Nederland wordt een bijzonder project uitgevoerd, 

dat recreatie en evangelisatie combineert. Het vakantiewerk Dabar, Hebreeuws voor 

woord en daad, uitgevoerd door de HGJB zorgt voor de toerusting van 450 jongeren 

die als vrijwilliger in de Dabarteams aan de slag gaan op de campings. Deze collecte is 

belangrijk, want we willen graag jongeren blijven bereiken op plekken waar zij een 

ontspannen manier samenkomen. Jeugdwerk, ook in de zomer. 

 

Steun daarom de deurcollecte in de maand juni voor het Jeugdwerk van de PKN.  

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Rijsoord, 10 mei 2012, 

 

BETREFT: JAARCIJFERS 2011 
 

Broeders en zusters, 

Op nevenstaande pagina is de balans en de staat van baten en lasten van het jaar 

2011 opgenomen. 

 

Ten opzichte van de begroting voor 2011 en de cijfers over 2010 mogen we dankbaar 

constateren dat het begrote tekort een heel stuk is teruggedrongen. 

 

Voor diegenen onder u die een nadere toelichting op de cijfers willen hebben: 

Zondag 3 juni na de morgendienst liggen de stukken ter inzage. 

Kunt u dan niet dan kunt u in de week van 4 tot en met 8 juni na telefonische afspraak 

alsnog de cijfers inzien. 

 

Namens het CvK 

A. Bode 

tel. 426208 
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Opbrengst Collectes 
 

8 april 2012  Kerk      €  248,40 
   Onderhoud gebouwen   €  151,65 
   Missionairwerk    €    73,15 
 

15 april 2012  Diaconie     €  148,40 
   Onderhoud gebouwen   €  109,40 
   Missionairwerk    €    57,50 
 

22 april 2012  Kerkmuziek (onderhoud orgel) €  203,80 
   Onderhoud gebouwen   €  144,17 
   Missionairwerk    €    59,44 
 

29 april 2012  Diaconie     €  169,85 
   Onderhoud gebouwen   €  132,10 
   Missionairwerk    €    51,16 
 

6 mei 2012  Kerk      €  176,30 
   Onderhoud gebouwen   €  116,49 
   Eigen jeugd    €    44,98 
 

13 mei 2012  Kerk      €  170,12 
   Onderhoud gebouwen   €  107,76 
   Eigen jeugd    €    55,98 
 

20 mei 2012  Diaconie     €  127,45 
   Onderhoud gebouwen   €    94,60      

   Eigen jeugd    €    45,98 
 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 

 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 

 

Via Mevr. N. Belder  Paasattentie  €  10,00 
Via Mevr. N. Belder  Dagboek   €  10,00 
 

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 

 

Nico Baars 

Penningmeester College van Diakenen 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

15 

3 juni  AVONDMAAL        3 juni      AVONDMAAL  

 

Avondmaalscollecten in 2012 bestemd voor 

KIKA 

 
De diaconie heeft ervoor gekozen om de avondmaalscollecten voor 2012 te bestem-

men voor KIKA (kinderen kankervrij).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         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 wil onder-

steunen. 

 

Uw Diaconie  

Z AR A 

T o e n o nze  o ud ste  d o c hte r Z ara d ri e  jaar w as, zag  i k o p  e e n d ag  alle -

m aal kle i ne  p untb lo e d i nkje s o p  haar hui d . He t zal w e l ni ks zi jn, d ac ht 

i k, m aar laat i k vo o r d e  ze ke rhe i d  to c h e ve n lang s d e  hui sarts g aan. 

Di e  w as e c hte r m e te e n g e alarm e e rd  e n stuurd e  o ns d o o r naar he t zi e -

ke nhui s. De ze lf d e  d ag  no g  ho o rd e n w e  d at Z ara le uke m i e  had , d e  vo l-

g e nd e  d ag  kre e g  ze  al haar e e rste  c he m o kuur. Di t w as zo i e ts w aar je  

o ve r le e st i n ti jd sc hri f te n, w aarvan je  d e nkt d at jo u ni e t zal o ve rko -

m e n. M aar he laas d us w e l.  

Z ara w e rd  ti e n w e ke n lang  b e hand e ld . O p  zi c h slo e g  d e  c he m o  g o e d  

aan, m aar Z ara kre e g  alle rle i  b i jw e rki ng e n e n had  to taal g e e n w e e r-

stand  m e e r. Ui te i nd e li jk i s ze  o ve rle d e n aan e e n sc hi m m e li nf e c ti e . 

Di t alle s i s nu vi jf  jaar g e le d e n. W e  he b b e n no g  tw e e  ki nd e re n, e e n 

van vi jf  e n e e n van d ri e  jaar e n w e  g e ni e te n van he n e n van o ns le -

ve n, m aar e r i s alti jd  e e n sc had uw .  

Do o r w at o ns i s o ve rko m e n b e n i k m e  g aan i nze tte n vo o r Ki ka. De  p i jn 

d i e  e e n e rnsti g  zi e k ki nd  e rvaart, d e  p i jn d i e  o ud e rs he b b e n als ze  hun 

ki nd  zi e n e n he le m aal als e e n ki nd  o ve rli jd t, i k w i l d at and e re n d at 

b e sp aard  b li jf t i n d e  to e ko m st. Daar o m  ze t i k m e  m e t hart e n zi e l i n vo o r Ki ka, sta zo  vo o r d e  vo lle  

ho nd e rd  p ro c e nt ac hte r d i t d o e l.  

Ui t he t le ve n van P e rla d e  He e r (3 9 ) R o o se nd aal 
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Persbericht van de Protestantse classis Dordrecht 

 

De classis in het nieuws     

 

Wat gaat er goed in je gemeente? 

Waar maak je je zorgen om? 

 

Dat was het thema van de vergadering van de classis op donderdag 10 mei. Opvallend 

was dat bij de rapportages zoveel positieve ervaringen werden genoemd. Zo constate-

ren sommige wijkgemeenten een duidelijk groei. Nieuwe initiatieven geven een goede 

impuls. Zoals bij een gemeente die speciale ouderlingen heeft aangesteld die een in-

houdelijke rol spelen rond een uitvaart. Of zoals bij een gemeente die veel investeert 

om kerk in de directe samenleving te zijn. Ook zijn er gemeenten die actief aan de 

slag gaan met de sociale media.  

 

Bijzonder was het om te horen dat in de penitentiaire inrichting waar ds. Kraaijeveld 

werkt, van de 465 gedetineerden er bijna 100 naar de kerkdiensten komen. Ze moeten 

van te voren opgeven dat ze willen gaan en ze komen graag. En de laatste cijfers die 

bekend werden gemaakt in de synode, geven aan dat het aantal gemeenteleden dat 

zich laat uitschrijven afneemt. 

 

Als heel positief werd ook genoemd de onderlinge gemeenschap, waarbij de inhoud 

van de ontmoeting als de ontmoeting zelf stimulerend worden ervaren. 

 

Natuurlijk werden ook zorgen genoemd. De enorme hoeveelheid e-mails die maar rond 

gaan. De sociale media waar de kerk niet goed raad mee weet, maar wel bij betrok-

ken wil raken. Het gebrek aan kennis om in bijzondere gevallen hulp te bieden, zoals 

bij rouw en echtscheiding. De tussengeneratie die steeds meer gaat ontbreken. En de 

veelkleurigheid van de gemeente die soms een te grote uitdaging is. 

 

Voldoende huiswerk voor de classis om in de komende tijd mee aan de slag te gaan. 

Het is een goede gewoonte dat predikanten die nieuw zijn in de classis zich voorstel-

len. 

 

Ds. Schellingerhout, verbonden aan de hervormde wijkgemeente de Open Hofkerk te 

Zwijndrecht, bleek als ambtsdrager vroeger jaren afgevaardigd te zijn geweest naar 

de Hervormde classis Dordrecht. En ds. Schipper, verbonden aan de Protestantse wijk-

gemeente in wording Stadspolders te Dordrecht, is opgegroeid in Dordrecht.  

 

Een andere goede gewoonte is dat de gastgemeente (in dit geval de Goede Herder-

kerk) van de classisvergadering zich voorstelt. We vergaderden in de kerkzaal, waar 

het liturgisch centrum net was vernieuwd. Het wachten was nog op ramen achter de 

preekstoel. We hoorden dat de kerkenraad van deze confessionele hervormde wijkge-

meente uit 28 leden bestaat en een wijkgemeente is waar veel mensen bij willen ho-

ren. Als gevolg daarvan zijn de vacatures ook altijd snel vervuld. Sinds eind jaren ze-

ventig zijn er vrouwelijke ambtsdragers en het Avondmaal is toegankelijk voor belij-

dende leden. Een punt van aandacht voor de kerkenraad is hoe de gemeente goed 

wordt geïnformeerd over wat er speelt.  
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De synode vergaderde op 19 en 20 april. We hoorden wat er was beslo-

ten. Zo komt er een nieuw beleidsplan van de dienstenorganisatie. 

Het beleid moet gericht zijn op: a. het ontzorgen van (kleine) ge-

meenten, b. het scheppen van ruimte voor nieuwe vormen van kerk-

zijn en c. Kerk in Actie: van hulpverlener naar bondgenoot. Een nieuw 

voorstel voor de Permanente Educatie voor predikanten en kerkelijk 

werkers werd aangenomen. Dit nieuwe voorstel is minder dwingend. 

Aan de orde kwam ook het jaargesprek tussen kerkenraad en predi-

kant/kerkelijk werker. Het doel is de kwaliteit te bevorderen. En het 

gesprek moet het karakter hebben van een open, vertrouwelijke en 

gelijkwaardige dialoog. 

 

Tot slot was de vergadering blij met het werk van de consideratiecommissie. Aan de 

kerkenraden was gevraagd om een oordeel te geven over een aantal voorstellen om de 

kerkorde te wijzigen. Verschillende kerkenraden kwamen met kanttekeningen. De 

consideratiecommissie verwerkte deze opmerkingen en legde de vergadering een con-

cept voor om door te sturen naar de synode. Dit concept werd unaniem aanvaard. 

 

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht,  

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

 

Kijk ook eens op de website van de classis: www.classisdordrecht.nl 

OPROEP - Reünie Johannes Postschool 

 
Beste oud schoolgenoot, 

 

Wij zijn voornemens een reünie te organiseren voor alle leerlingen 

van de Johannes Postschool uit cursusjaar 1968/1969. Hiervoor zijn 

we nog op zoek naar een groot gedeelte van deze oud leerlingen. 

 

Wil je bij deze reünie aanwezig zijn stuur dan een berichtje aan de organisatie 

www.schoolbank.nl, kijken bij Johannes Postschool/reünie en vermeld hierbij in wel-

ke klas je zat. 

 

Heb je nog leuke foto's of herinneringen aan onze school? Dan kun je deze ook op 

schoolbank kwijt. Inschrijven op schoolbank is gratis en op een eventueel abonnement 

op schoolbank plus krijg je door deze reünie 4 euro korting zodat je alles kunt bekij-

ken en alvast contact kunt opnemen met je schoolvrienden en vriendinnen. 

 

Ga naar: http://www.schoolbank.nl/korting en gebruik de kortingscode REUNIE01. 

 

Hopelijk tot snel, 

Met Vriendelijke Groeten 

 

A. Jongeleen en M. Kalksma van Peursem 

de organisatie 

 

Voor eventuele vragen kun je terecht op a.jongeleen@live.nl 
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ParijsPlus … Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs 

Beste lezers, 

 

Het heeft even geduurd voordat u weer eens iets hoorde 

van Parijs Plus. Er was een mutatie waardoor een artikel 

voor uw kerkblad is uitgebleven.  

Allereerst meld ik u dat er een vacature is ontstaan door 

het vertrek van de voorzitter van de Stichting die ook te-

gelijkertijd voorzitter was van het promotieteam. In sep-

tember tot einde jaar werd hij geteisterd door een nekhernia. Gelukkig is hij daarvan 

hersteld en in januari heeft hij de draad weer opgepakt. Als gevolg van achterstand in 

zijn werkzaamheden zag hij zich genoodzaakt de werkzaamheden voor Parijs Plus te 

moeten beëindigen. Helaas voor het team want in hem hadden we een goede voorzit-

ter en een financieel expert.  

Dan is er het bericht gekomen dat de predikant Ds. Harrie de Reus van de Kerk van 

Parijs gaat verlaten, zijn afscheidsdienst is  op 1 juli. Hij gaat naar de Protestantse 

Gemeente Maas-Heuvelland w.o. de plaatsen Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals 

waar hij na de vakantie begint.   

Ondertussen zit  Parijs Plus  natuurlijk niet stil. Het werkt voor de Kerk in Parijs gaat 

gewoon door. Vorig jaar zijn alle diaconieën van de kerken in Zeeland en West-

Brabant geïnformeerd over ons werk. Daarop zijn diverse positieve reacties op geko-

men. Bekend is dat ons werk op de giftenadvieslijst  2012 van Goede doelen in Zuid-

Holland vermeld staat. Ook dit hebben we weer onder de aandacht gebracht bij alle 

diaconieën.   

Nieuw is dat we een Nieuwsbrief hebben die geactualiseerd wordt met berichten uit 

‘Parijs’. Ook is hierin het jaarverslag 2011 van de secretaris opgenomen. Overigens 

kunt u dit zelf nalezen op onze website parijsplus.nl (voorheen was dit parijsplus.tk).  

Op deze website staat ook een link naar de Kerk van Parijs, de ERN. Daar vindt u het 

adres van de kerk in Parijs. Als u op doorreis bent of verblijft in Parijs e.o. dan staat 

daar de deur open, het is een Nederlandse kerk en er wordt dus ook ‘gewoon’ in het 

Nederlands gesproken. De taal mag geen barrière vormen. Daar wordt ook gecollec-

teerd, de 1e  voor de kerk, maar de 2e collecte heeft altijd  een diaconale bestem-

ming, dat blijft bijzonder voor deze kleine gemeente. In onze plaatselijke  kerken is 

dat wel eens anders.  

De gemeente van de Kerk van Parijs bestaat uit een relatief kleine groep enthousiaste 

gemeenteleden. U zult begrijpen  dat een dergelijk kleine gemeente niet zelfstandig 

in staat is om het werk in de regio te bekostigen w.o. de bezoeken aan Nederlandse 

gedetineerden. 

Het doel van de stichting is de gemeente financieel te ondersteunen en zij zijn dus in 

belangrijke mate afhankelijk van onze steun, uw giften. U kunt uw bijdrage overma-

ken op girorekening 779 00 24 of bankrekening 67.13.61.538 beide ten name van Stich-

ting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 Triel sur Seine (Fr). Wij zijn 

een Nederlandse stichting en ANBI gecertificeerd.  

 

Mogen we op u rekenen? 

Henk Witter 

Secretaris Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs. 
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een Koor- en  
samenzangdienst op  zondag 10 juni a.s waaraan medewerken:  

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

de organist Martin Mans, sopraan Annelies Schep 
meditatie ds. P.C. Koster 

 
          De dienst begint om 17.00 uur    

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang 
 

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid 
 

 Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 
           De toegang is vrij!   

Van harte welkom! 
 

De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 20 en 25 , bus 77; Arriva bus 157 

Samen zingen in  'De Open Hof' 
 

Op 3 juni 2012, zal weer een koor- en samenzanguur worden gehouden in 'De Open 

Hof', Schildmanstraat 72a, Hendrik-Ido-Ambacht. De zangmiddag zal aanvangen om 

17.00 uur terwijl de  kerk om 16.30 uur zal zijn geopend. Uitgenodigd is deze keer 

het Christelijk Mannenkoor 'Scheveningen' o.l.v. Jimco Zijlstra. De koor-en samen-

zang zal op het orgel worden begeleid door Jan van Westenbrugge uit Wateringen. 

Op het programma staan o.a. de volgende koorwerken: 'De ontmoeting', 'Heart Di-

vine', 'U tilt mij op' en 'Licht in de duisternis'.  

 

Naast het luisteren  zal ook weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te 

zingen die voorkomen in diverse bundels. De gehele dienst zal worden ondersteund 

door middel van een beamer/dia presentatie. Zoals altijd is de toegang gratis. Wel 

zal ter bestrijding van de kosten, bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd 

worden.  

 

Wij gaan er ook nu weer van uit dat het een fijn uur zal worden. U bent van harte 

uitgenodigd. Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn dit zanguur bij te wonen, dan 

zult u voor de de volgende zangmiddag even geduld moeten hebben. Na de vakantie-

periode gaan wij op 7 oktober 2012 weer verder met het organiseren van de zang-

uren. Dan zal  medewerking worden verleend door het  Christelijk Gemengd Koor 'de 

Slagsingers' uit Barendrecht, o.l.v. Johan de Hoedt  uit Hendrik-Ido-Ambacht. Het 

orgel zal dan worden bespeeld door Bert Kruis uit Noordeloos. 

 

Namens de organisatie,  

Ben Voerman 

Tel: (078)  681 75 83 

E-mail: bjvoerman@planet.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 


