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Stencilen:  

Maandag 22 oktober 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen & Verspreiden 

Donderdag 25 oktober, 13:00 uur 

Wim en Nelly Belder 

tel. 0180 787552 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand novem-

ber met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 19 oktober 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.opstandingskerkrijsoord.n 

 

Veel leesplezier weer met de nieuwe RatW. Wim en Nelly 

Belder hebben, samen met alle bezorgers, de bezorglijs-

ten ‘tegen het licht’ gehouden en bijgewerkt. Mocht er 

iets niet kloppen in de bezorging of leest u RatW net zo 

lief online, dan horen zij dat graag van u via  het e-

mailadres van RatW, een briefje of per telefoon. Bedankt 

vast voor uw medewerking en we wensen vanaf deze war-

me, droge plek de bezorgers succes en goed weer toe met 

de bezorging de komende koude maanden… Petje af hoor! 
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Erediensten 

 

Zondag 7 oktober   Kerk-School-Gezinsdienst, tevens Israël-zondag  

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : geen i.v.m. Kerk-School-Gezinsdienst 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : D.W. Alblas en Cl. Bezemer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk en Israël 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte  krant "Christenen in Israel" 

 

Zondag 14 oktober  

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Jeannette en Jacomine Bezemer 

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

Koster : Wim van Brugge 

Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Vredeswerk 

 

Zondag 21 oktober   

09.30 uur : Ds. J.C. van Westerbrugge uit Hoek van Holland 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en N.H. Baars 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Vredeswerk 

 

Zondag 28 oktober    m.m.v. koor Inspiration uit Dordrecht 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 

Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 

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

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Vredeswerk 
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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. Een briefje of e-mail is ook mogelijk. Als u mij telefonisch wilt bereiken, 

dan kan dat op mijn werkdagen maandag en dinsdag, donderdag en vrijdag. Tussen 

8.30-9.00 uur maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen, aan het begin 

van de avond kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, dit in ver-

band met de catechisatie). Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pas-

torale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

Bij de diensten 
 

Op zondag 7 oktober is er een Kerk-School-Gezinsdienst. Het 

is fijn om ruimte te maken voor de kinderen. Jezus zelf roept 

ons daartoe op (Marcus 10: 13 – 16). Het thema van deze 

dienst is weer gekozen in samenspraak met de leerkrachten 

van basisschool de Klimop en is dit jaar hetzelfde als dat van 

de kinderboekenweek: Kinderen van de wereld. De school 

werkt dit onderwerp uit en tijdens de dienst zullen wij daar-

van horen en zien. De dienst is in de Opstandingskerk.  

 

De kerkenraad van de hervormd Rijsoord besloot om op deze 

zondagmorgen in het eigen kerkgebouw geen dienst te houden. Als iedereen komt, 

dan moeten we misschien wat inschikken, maar dat doen we met liefde. Wees welkom 

allemaal!  

 

Voor de volgende twee zondagen zijn twee bij ons bekende gastpredikanten uitgeno-

digd: 

- op zondag 14 oktober zal ds. E. Bijl uit Heinenoord bij ons voorgaan.  

- op zondag 21 oktober is ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland onze voor-

ganger. 

 

Tijdens de dienst op zondag 28 oktober komt het Inter-

kerkelijk Gospelkoor Inspiration uit Dordrecht bij ons zin-

gen. Dirigent is dhr. Arie de Korte uit Ridderkerk.  

Op hun websites is meer informatie te vinden. Het is fijn 

om extra muziek in de dienst te hebben.  

Zingen maakt blij!  

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

ds. Herman Offringa 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Gouden bruidspaar 
 

Op donderdag 20 september waren Jo en Mady van der Burg-Streefkerk 

(Boksdoornpark 40) vijftig jaar getrouwd.  

Zij hebben dit feest met hun naaste familie mogen vieren.  

Ook in de kerk danken wij voor al die jaren van liefde en trouw. Met een hartelijke 

gelukwens!  

 

ds. G.H. Offringa 

Zieken(t)huis 
 

Van onze zieken noem ik de naam van dhr. P. de Kuiper (Strevelszicht). Hij verstapte 

zich en brak zijn been, in het bijzonder zijn knie. Op het moment van schrijven ver-

blijft hij in het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Daar onderging hij een operatie. Het 

herstel zal nog geruime tijd vergen. Wij wensen hem, en ook zijn vrouw Wil daarbij 

veel sterkte toe.  

Mw. P. Euser-van den Hout (Langeweg) krijgt regelmatig medische behandelingen in 

het ziekenhuis. Zij weet zich gesteund door alle liefde en goede zorg, door aandacht 

en door gebed: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.  

 

ds. G.H. Offringa 

Geboorte 
 

Op 3 september 2012 werd Julian Frans Kroos geboren, zoon van Jeroen en 

Nicoline Kroos (Van der Woudensdijk 147, 2497 XT  Den Haag).  

Voor de wereld nog zo klein / voor ons ben jij de wereld, dat lieten de 

trotse en gelukkige ouders op het geboortekaartje afdrukken.  

Ook vanaf deze plaats willen wij hen, en hun familie van harte feliciteren!  

Dat hun huis voor Julian een veilige plek mag zijn om te groeien en te spe-

len, dat hij een mens mag worden naar Gods hart.  

 

ds. Herman Offringa 

- Van de redactie - 

 

In de vorige Rijsoord aan ‘t 

Woord stond een ‘elfje’, 

weet u het nog?  

Op onze vraag wie de uitda-

ging aan wil gaan een ‘elfje’ 

te maken gaf Greet Lodder 

gehoor; hiernaast en verder-

op in RatW vindt u er een 

paar van haar hand en wat 

ons betreft hopen van harte 

dat er meer volgen! 

Wie durft nog meer? 

Elfje 

kerk 

één God 

samen met Hem 

geen herv. of geref. 

hallelujah! 

-Greet Lodder- 
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Verbinding 
 

Mijn studieverlof gaf me gelegenheid om in alle rust enkele boeken te lezen. Zo kon 

ik bijvoorbeeld studeren op het boek Een huis voor de ziel van Henk de Roest, hoog-

leraar praktische theologie van de Protestantse Theologi-

sche Universiteit. Ik denk dat het woord verbinding één 

van de kernwoorden van zijn boek is. Hij noemt het ook 

in een vorig boek van hem, waar hij naar een Engels pro-

ject over gemeenteopbouw het beeld gebruikt van een 

brug: Building Bridges of Hope, over de kerk als een ge-

meenschap van mensen, verbonden door geloof, hoop en 

liefde.  

 

Mensen maken deel uit van een samenleving en gaan onderling relaties aan. Sommige 

maatschappelijke verbanden zijn dragend, zoals familie, werk en vrienden. Deze 

verbanden die gevoelig voor vertrouwen en ze staan in onze tijd onder druk. Het lijkt 

wel alsof mensen meer en meer vluchtige en vrijblijvende banden aangaan en dat 

vanzelfsprekendheden van vroeger (partij, krant, merk, bedrijf) lijken te verdwij-

nen. Ook de kerk lijdt aan dit gegeven.  

 

Henk de Roest maakt een beweging van naar binnen naar 

buiten. De kerk is dan wel een gemeenschap van mensen, 

verbonden door geloof, hoop en liefde, voor velen vormt het 

kerkgebouw een oriëntatiepunt in de wijk of in het dorp. Het 

kerkgebouw wordt beleefd als Gods huis, als plaats van zijn 

nabijheid, dat Hij er is voor ons. Dit schept kansen voor ver-

binding. We kunnen de ander uitnodigen en op gepaste wijze 

Gods nabijheid aan te zeggen.  

 

Maak gebruik van verbindingen die er al zijn, van al of niet christelijke instellingen 

en organisaties in wijk of dorp. In Rijsoord zijn er van oudsher nauwe contacten tus-

sen de kerk en de plaatselijke basisschool. De Kerk-School-Gezinsdienst is een mooie 

vrucht daarvan. Ook liggen er persoonlijke relaties met muziekvereniging Sursum 

Corda, met de Oranjevereniging en voetbalvereniging Rijsoord. En er is vast meer te 

bedenken.  

 

Het leggen en onderhouden van deze onderlinge contacten gaat niet vanzelf. Ze vra-

gen om vaardigheden en vergen energie, maar zijn tegelijk de moeite waard. Want 

waar mensen elkaar ontmoeten leren zij elkaars taal kennen. De kerk kan daarbij 

een schakel vormen, in de verbinding van velen. 

 

ds. Herman Offringa 

 

 

Literatuur:  

H. de Roest, Een huis voor de ziel. Gedachten over de kerk voor binnen en buiten. (Meinema 

– Zoetermeer 2011) en: idem, En de wind steekt op! Kleine ecclesiologie van de hoop. 

(Meinema – Zoetermeer 2005) 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

6 

 

 

 

 

Klaar voor de start? 
 

Die Opstandingskerk van ons, die bestaat toch al jaar na jaar 

Toch was er onlangs een “Startzondag”, vindt u dat nou niet raar? 

 

Dus u begrijpt: ik ging erheen, dat wilde ik zelf bekijken! 

Ik was amper binnen en er stond al iemand koffie met ontbijtkoek uit te reiken 

 

Tegen een lekker bakkie zeg ik nooit nee, dat gaat er altijd in 

Dus toen de dienst van start ging had ik het al naar m’n zin! 

 

De dienst, dat was een mooie, Kees en Ronald stonden vooraan 

Zij werden ingezegend in hun nieuwe kerkelijke bijbaan 

 

Wij hebben fijn gezongen want  Jacob speelde prachtig 

De dominee die bracht de boodschap en wij luisterden eendrachtig 

 

En na de dienst, u raadt het al, voor een tweede bakkie in de rij 

Hadde en Gonnie die serveerden er een lekker cakeje bij! 

 

Ik stond juist gezellig te kletsen, toen hoorde ik een hard gefluit! 

Dat bleek de ouderling GOT, die haalde ff uit… 

 

Afijn de menigte, van schrik gelijk stil gevallen 

Ontving toen de instructie, want we gingen spelen met z’n allen 

 

Groep A die ging naar boven, daar ging het over HOOP 

En een hele HOOP liederen lagen aardig in de knoop! 

 

De tweede groep, we noemen die voor ’t gemak dan maar groep B 

Die bleef in de grote zaal, lekker makkelijk benee  

 

GELOOFS helden stonden daar centraal 

David, Jona en Bartimeus, ze waren er allemaal 

 

Ellie haalde met onze bijbelkennis en geheugen een grapje uit 

Want hoorde Eva nou bij die boom, of toch bij dat stuk fruit? 

 

Groep C tenslotte ging met bijbelse GELIEFDEN in de weer 

Wie was de vrouw van Amram en de moeder van Mozes toch ook al 

weer? 

 

En als je er dan uit was dat dat Jochebed moest wezen 

Dan moest je nog zorgen dat het op de dobbelstenen was te lezen… 
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En dat werd pas écht moeilijk toen groep A net was geweest 

Aangezien die ff snel wat stenen had gesjeesd! 

 

Maar Nico ging er achteraan en heeft ze weer gevonden 

En uiteindelijk speelde elke groep dus netjes alle ronden 

 

En wie er nou gewonnen heeft? We zullen het nooit weten 

Groep A die won in elk geval het snelheidsrecord spekkies eten! 

 

Na een uur hard werken waren we dorstig en wat moe 

En zeker aan een lekker drankje en hapje toe 

 

Gelukkig had Jannie de hapjes warm en de drankjes koud 

Nou ik kan u verzekeren, die werden dus niet oud! 

 

Die startzondag dat bleek dus een heel gezellig gebeuren 

Om het begin van het kerkelijk jaar wat vrolijk op te fleuren! 

 

Als u er niet was, kon u het hierbij lezen 

Maar dat u wat gemist heeft, dat mag duidelijk wezen.  

 

Dat “Startzondag” is me nu duidelijk, we komen hier wellicht al jaren 

Maar we hebben wéér een nieuw begin gemaakt, dat mag de term verklaren 

 

Het nieuwe seizoen en alle activiteiten gaan dus weer van start 

En GELOOF, HOOP en LIEFDE dragen we daarbij in ons hart 

 

En wat er in je hart zit, dat heb je altijd bij je  

Of je nou moeilijke dagen hebt, of van die hele blije 

 

Het GOT wenst van HARTE dat we in dit komende kerk’lijk jaar 

Veel ruimte vinden voor ontmoeting, met onze God en met elkaar! 

 

Dus “Startzondag” houden we erin 

Het is wel eens goed, af en toe een nieuw begin 

 

Want de moraal van dit verhaal, die schiet me juist te binnen: 

Bij Jezus mag je elke dag opnieuw beginnen!  

 

 

 

Met een hartelijke groet van B.E. Zoeker 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 27 augustus 2012 
 

De voorzitter heet allen welkom, zij leest Psalm 121 en gaat ons daarna voor in gebed. 

 

Het kerkenraadsverslag van 2 juli 2012 wordt, na een kleine tekstuele aanpassing met 

dank aan Mevr. C. Bode, goedgekeurd.  

 

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld over de commissies. 

Speciale aandacht voor de uitnodiging van de stuurgroep uitwisseling Dordrecht voor 

het 25-jarige bestaan Remera/Ruyumba op 6 oktober en de dankdienst op 7 oktober. 

 

Wijkteams/Pastoraat: Vanuit de wijkteams: De zieken uit de wijken worden genoemd 

en ook een jubileum wordt gevierd. Ds. Offringa is door zijn lange afwezigheid gemist 

door de gemeenteleden en de wijkteams. De wijkbesprekingen zijn gestart. Verder 

geeft de voorzitter aan dat we in het nieuwe seizoen met elkaar moeten nadenken over 

een aanpassing in het pastoraat (er bestaat al een plan dat is opgesteld in 2006) nu er 

steeds moeilijker gemeenteleden zijn te vinden voor de functie van pastoraal mede-

werker.  

 

Pastoraal ½ uur. 

Mw. E. van Gameren heeft deze keer het pastoraal ½ uur voorbereid rond het thema 

”Vreugde” en Psalm 100. Er zijn momenten waarin vreugde een plaats kan hebben in 

de gemeenschap, wat is er dan mooier om met elkaar een psalm te zingen. Daarom zin-

gen we eerst met elkaar Psalm 100. Het is bijzonder om eerst met elkaar deze Psalm te 

zingen en daarna de vragen ter bezinning met elkaar te bespreken. 

Eén van de vragen is op welke wijze wij bijzondere gebeurtenissen vieren in onze ge-

meente. Zo zijn er de opwekkingsliederen die velen aanspreken maar vooral de lied-

keuze in het algemeen én het orgelspel dat vreugde doet beleven. Psalm 150, 149 en 

117 worden ook als bijzonder ervaren en bij het vieren is er soms ook een feestelijke 

traktatie. Dat alles maakt een dienst vaak extra feestelijk en vreugdevol. Vreugde in de 

loop van het kerkelijk jaar is ook een vraag. Er zijn een aantal speciale zondagen in het 

kerkelijk jaar die feestelijk genoemd worden. Vooral Pasen en Kerst worden genoemd. 

De laatste vraag is de vraag over vreugde in onze gemeente/ kerkdiensten en waar wij 

dan vreugde aan beleven en hoe wij dit uiten. Het blijkt heel persoonlijk te zijn waar 

iemand vreugde aan beleeft in een kerkdienst. Het uiten ervan kan d.m.v. handgeklap 

tijdens het zingen van een opwekkingslied of muziek in het algemeen.  

 

Z.W.O.E. 

Er komen 5 gasten uit Rwanda naar Nederland. Op 23 september zal ds. H. IJzerman bij 

ons voorgaan en ds. Beathe Mukamurenzi zal de preek doen in het Frans. Er zal een 

vertaling zijn zodat het voor iedereen te volgen is. 

In oktober zullen er allerlei activiteiten plaatsvinden met de gasten, ook wordt er een 

dag (4 oktober) in Rijsoord doorgebracht waarbij men o.a. de school zal bezoeken en 

de dag af zal sluiten met een gezamenlijke maaltijd in de Fontein. Ook de kerkenraad 

is daarbij uitgenodigd. Op 16 september zal de deurcollecte nog aanvullend zijn op de 

spaardoos. Op 7 oktober is er een afsluitende dankdienst in Slikkerveer, waarna de de-

legatie op 9 oktober weer terugreist naar Rwanda. Mw. E. Lagendijk heeft in Rwanda 

het 100-jarig bestaan van de EPR in Remera mee mogen vieren. De ZWOE organiseert 

ook mee aan de Rijsoorddag op 9 september. Namens beide kerken wordt de stand be-

mand. Er worden koekjes uitgedeeld als ludieke actie ”hoe smaakt de kerk”. 
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College van Diakenen: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen van 26 juni en 13 augus-

tus. Dhr. W. IJsselstein blijft lid van de Liturgiecommissie. 

 

College van Kerkrentmeesters: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen van 12 juni en 14 

augustus. 

Dhr. J. de Koning meldt dat er een legaat is ontvangen uit de nalatenschap van dhr. 

A.C. Haeck. De dochter van dhr. Haeck heeft aangegeven het fijn te vinden als er ter 

herinnering aan dhr. Haeck iets van gekocht wordt. Hierover wordt nog nagedacht. 

Voorlopig wordt het legaat toegevoegd aan het vermogen van de kerk.  

Ook komt het koffie schenken ná de dienst ter sprake. Het is niet voor iedereen 

duidelijk dat een ieder zich vrij mag voelen koffie te schenken. Deze taak is aan 

niemand specifiek toebedeeld.  

Ook is er een verzoek om de suiker en de melk terug te doen in de bussen omdat er 

overlast is van mieren. 

Het CvK geeft aan dat er gezocht wordt naar een oplossing voor de tussendeuren van 

de kerk. De deuren zijn slecht en krom en zouden vervangen moeten worden. Het CvK 

buigt zich hierover. 

 

G.O.T.: De startzondag is in voorbereiding. Verder geen bijzonderheden te melden. 

 

SARI. 

Het SARI overleg zal plaatsvinden op 13 september aanstaande. 

 

Diversen:  

a. Ds. Offringa heeft zich in de 3 wijzigingsvoorstellen verdiept. We bespreken deze en 

de scriba zal de mening van onze kerkenraad melden aan de scriba van de Classis, mw. 

R. Smid. 

b. Op 11 juli 2012 is er weer een overleg geweest met de afvaardiging van de Hervorm-

de Kerk en onze kerk. Het volgende overleg is op 3 oktober. Dan moet meer concreet 

worden hoe we verder gaan.  

c. Peter en Caroline Roodnat hebben het beheer van de website overgenomen van Janis 

van der Linden. Zij hebben voeding nodig om de website te actualiseren, vandaar dat 

de voorzitter deze vraag ook aan alle commissies mee wil geven.  

 

Rondvraag: Op de agenda van de kerkenraadsvergaderingen zal het overleg tussen de 

Hervormde en Gereformeerde Kerk een vast agendapunt worden. Er is nog geen officië-

le naam voor dit overleg.  

De voorzitter spreekt haar dank uit aan dhr. W. IJsselstein die aftredend is en er de 

volgende vergadering niet bij zal zijn. Dhr. W. IJsselstein wordt bedankt voor zijn inzet 

van de afgelopen 8 jaar! We zijn blij dat hij nog actief blijft in diverse kerkelijke acti-

viteiten. Een officieel bedankje volgt nog. Dhr. W. IJsselstein wil ook de kerkenraad 

bedanken voor de fijne jaren en geeft aan zijn werk met veel plezier te hebben ge-

daan. 

 

Mevr. E. van Gameren gaat ons voor in gebed, waarna de voorzit-

ter de vergadering sluit.   

 

 

- Verslag Elselien van Gameren - 
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Kerkelijke stand 

 
Nieuw ingekomen  

mevrouw N. Pikhaar 

Ds. Sl. Visserstraat 37 

2988 XB Rijsoord 

 

Geboren op 3 september 2012 

Julian Frans Kroos 

zoon van Jeroen en Nicoline Kroos 

v.d. Woudensdijk 147 

2497 XT Den Haag 

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. 

Verjaardagen in Oktober 
 
9 okt. 1933  
De heer J. Hollestein 
Rijksstraatweg 117  
2988 BC Rijsoord 
 
9 okt. 1937 
De heer W. IJsselstein 
Pruimendijk 87 
2989AG Rijsoord 
 
11 okt. 1935 
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos 
Rijksstraatweg 82  
2988 BK Rijsoord 
 
13 okt. 1932 
dhr. P. Sinterniklaas  
Rijksstraatweg 82  
2988 BK Rijsoord 
 
26 okt. 1934 
dhr CL. Bezemer 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
27 okt. 1930  
De heer I.K. Roterman 
Prunusplantsoen 151 
2982 ND Ridderkerk 
 
27 okt. 1931 
De heer D. de Jong 
Langeweg 464  
3335 LG Zwijndrecht 
 

Van harte gefeliciteerd  
en een  

fijne verjaardag  
toegewenst! 

 
 
 
 

 
 
 

Elfje 

 
geboorte 
leven geven 

wat een wonder! 
liefde kan niet op 

eeuwig 
 

-Greet Lodder- 

mailto:w.gameren@upcmail.nl
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NBG Bijbelleesrooster  

NB: in oktober en november staan lezingen uit de 

deuterocanonieke boeken op het rooster. Voor 

wie deze boeken niet wil lezen wordt een alter-

natief uit de canonieke boeken aangeboden. 

Ma 1 Openbaring 13:1-10 

Di 2 Openbaring 13:11-18 

Wo 3 Psalm 128 

Do 4 Judit 1:1-16 

  Psalm 2 

Vr  5 Judit 2:1-20 

  Rechters 13:1-24 

Za 6 Judit 2:21-3:10 

  Rechters 14:1-9 

Zo  7 Judit 4:1-15 

  Rechters 14:10-20 

Ma  8 Judit 5:1-24 

  Rechters 15:1-8 

Di 9 Judit 6:1-21 

  Rechters 15:9-20 

Wo 10 Judit 7:1-18 

  Rechters 16:1-3 

Do  11 Judit 7:19-32 

  Psalm 56 

Vr 12 Spreuken 30:1-14 

Za 13 Spreuken 30:15-23 

Zo  14 Spreuken 30: 24-33 

Ma 15 Spreuken 31:1-9 

Di 16 Spreuken 31:10-31 

Wo 17 Marcus 10:13-31 

Do 18 Marcus 10:31-45 

Vr  19 Marcus 10:46-52 

Za  20 Psalm 124 

Zo  21 Judit 8:1-17 

  Rechters 16:4-22 

Ma  22 Judit 8:18-36 

  Rechters 16:23-31 

Di  23 Judit 9:1-14 

  Psalm 143 

Wo  24 Judit 10:1-20 

  2 Kronieken 29:1-11 

Do  25 Judit 10:21-11:23 

  2 Kronieken 29:20-30 

Vr  26 Judit 12:1-20 

  2 Kronieken 29:31-36 

Za  27 Judit 13:1-20 

  2 Kronieken 30:1-12 

Zo 28 Openbaring 4:1-11 

Ma 29 Openbaring 5:1-14 

Di 30 Openbaring 6:1-8 

Wo 31 Openbaring 6:9-16 

De taal der Liefde 

 

De taal der liefde  

wordt gesproken  

in ieder woord,  

die het goede  

in de ander zoekt,  

en steeds weer hoort  

naar harten  

die gebroken zijn  

door onbegrip.  

 

De taal der liefde  

wordt gegeven  

in elk gebaar  

waarin de ander  

zal bemerken:  

Wonderbaar,  

ik mag er zijn  

zoals ik ben  

altijd.  

 

De taal der liefde  

kent geen grenzen  

zij overstijgt  

de letter  

die men vindt,  

in al haar wensen  

en haar dromen,  

van het moment.  

 

De taal der liefde  

geeft mij vleugels  

van genegenheid  

en trouw, zodat ik  

voor die ander leef,  

en vlieg op de liefde  

die de Schepper  

mij gegeven heeft.  

 

-Ina van der Welle- 



 
 
Lieve mensen 
 
Alle aandacht, 

kaarten, telefoontjes, bloemen 
etc. bij ons 40 jaar als paar heeft 
ons overweldigd, hiervoor harte-
lijk dank! 
 
Wat fijn als je in zo’n kerkge-
meenschap je geborgen mag voe-
len! 
      Hadde en Gonnie 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

4 en 18 oktober 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, voor de 

gezelligheid zorgen we met elkaar! 

    

          

   Tot ziens! 
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PCOB 

 
Op woensdag 31 oktober houdt de Pro-

testants Christelijke Ouderen Bond 

(PCOB) weer haar maandelijkse bijeen-

komst. De heer Pater uit Dirksland 

neemt ons mee d.m.v. een beeldpresen-

tatie met een verhaal vanuit Egypte door 

Israël.  

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte wel-

kom. Informatie over het lidmaatschap: 

tel. 417660. 

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur 

en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt ge-

houden in de Christus is Koning Kerk aan 

het Dillenburgplein te Slikkerveer. 

 

Secretaris A.Bos 

"Passage" C.M.V. 
 

Op dinsdag 16 oktober komen de Passa-

ge-vrouwen weer bij elkaar in de Hoek-

steen, aanvang 19.45 uur. 

Die avond komt één van de dames van 

de Ridderkerkse afdeling van de Stich-

ting BUURTZORG bij ons om te vertellen 

hoe  Buurtzorg werkt. We denken dat 

het voor ons zeker van  belang is om er 

meer over te horen. Landelijk bestaat 

de stichting al een aantal jaren, en hun 

mensen zijn met succes bezig in de 

thuiszorg. Sinds september vorig jaar is 

er ook in Ridderkerk een afdeling.  

 

Bent u geïnteresseerd, u bent van harte 

welkom! 

Wilt u ons nieuwe jaarprogramma ont-

vangen?Een telefoontje naar 421436 en 

u krijgt het thuis. 

 

Tot ziens, namens het bestuur,  

Riet van Gameren  

   Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/Jij bent van harte welkom voor een 

praatje, glaasje, spelletje, kortom voor 

de gezelligheid, in de Fontein op de 30+ 

ontmoetingsavond. 

 

We zijn open op iedere tweede vrijdag-

avond van de maand 
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Bezoek uit Rwanda 

 
Zondag 23 september hebt u dominee Beatha  

Mukamurenzi (één van de leden van de Rwande-

se uitwisselingsdelegatie) tijdens haar bezoek 

aan onze kerk gezien of misschien na de kerk-

dienst zelfs gesproken. 

 

Op donderdag 4 oktober bezoekt de gehele de-

legatie Rijsoord. ’s Morgens om ongeveer 10.00 

uur verwachten wij onze Rwandese gasten op 

de inloopochtend, waar u (zoals altijd) ook van 

harte welkom bent. Na de lunch wordt een be-

zoek gebracht aan de christelijke basisschool De 

Klimop en het Johannes Postmuseum. Vanaf  

18.00 uur staat onze kerk op het programma, 

waar de kerkenraad, de leden van de ZWOE en 

andere belangstellende gemeenteleden met el-

kaar van een maaltijd zullen genieten. Iedereen 

is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te 

zijn, maar u moet zich wel voor 2 oktober a.s. 

even opgeven bij Janny Zijderveld (0180-

421323), zodat we weten op hoeveel mensen 

we kunnen rekenen. We hopen met elkaar goe-

de gesprekken te hebben over het thema Missi-

onair gemeente-zijn, want zowel in Rwanda als 

in Nederland hebben we de opdracht om het 

evangelie aan iedereen bekend te maken.  

 

Zoals u ook al in de uitgereikte folder over het 

delegatiebezoek hebt kunnen lezen wordt op 

zaterdag 6 oktober a.s. in Sliedrecht in de Ge-

reformeerde kerk het 25-jarig bestaan van de 

Uitwisseling gevierd. Aanvang 15.30 uur. Als u 

hier naar toe wilt gaan dan ook even naar Janny 

bellen.  

 

De dag daarna (zondag 7 oktober) zal er in de 

“Christus is Koning” kerk in Slikkerveer een 

dankdienst worden gehouden, die om 9.30 uur 

begint.  

 

Dinsdag 9 oktober zal de delegatie zeer waar-

schijnlijk moe van alle indrukken, maar hopelijk 

voldaan, vanaf Brussel weer naar Rwanda terug-

vliegen. We hopen dat we elkaar in de afgelo-

pen periode hebben kunnen inspireren hoe we 

de Bijbelse boodschap beter kunnen uitdragen. 

Verkoop  

zendingskalender 2013 

 
De herfst heeft inmiddels zijn in-

trede gedaan; we zijn bezig aan 

de laatste maanden van het jaar 

2012.  

Langzamerhand komt 2013 eraan. 

Reden voor de ZWOE om te infor-

meren wie er een zendingskalen-

der voor 2013 wil kopen. De prijs 

bedraagt € 8,00. We rekenen ei-

genlijk wel op onze ‘vaste’ klan-

ten, maar als er verder nog men-

sen zijn die deze kalender  willen 

hebben dan graag iemand van de 

ZWOE  aanklampen.  

De kalender heeft dit jaar als the-

ma ‘Kijken met andere ogen’.  

Het werk van drie Balinese kun-

stenaars staat daarin centraal. 

Vanuit hun christelijk geloof kij-

ken zij met andere ogen naar hun 

eigen samenleving.  

De kalender inspireert u om iede-

re maand met andere ogen naar 

uw eigen geloof kijken.  

 

Laatste Missie-Zendingskalender 

 

Sinds 1980 brengt de Missie-

Zendingskalender prachtig in 

beeld hoe kunstenaars uit allerlei 

windstreken uiting geven aan hun 

geloof. Door dalende verkoopcij-

fers is  helaas besloten de verkoop 

in de toekomst te stoppen.  

De kalender van 2013 zal daarom 

de laatste zijn. Reden temeer om 

die nu nog te kopen! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Namens de ZWOE 
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Opbrengst Collectes 
 

 

26 augustus 2012  Avondmaalscollecte voor KIKA  €  275,02 

  Onderhoud gebouwen  €  122,50 

 Missionairwerk  €    55,55 

 

2 september 2012  Kerk  €    22,90 

 Onderhoud gebouwen  €  126,35 

 Eigen jeugd  €    50,60 

 

9 september 2012  Diaconie  €  157,60 

 Onderhoud gebouwen  €  116,75 

 Eigen jeugd  €    41,30 

 

16 september 2012  Kerk  €  178,45 

 Onderhoud gebouwen  €  115,60 

 Cadeau voor Rwanda (incl. spaardoos) €  488,16    

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 23 augustus 2012 t/m  september 2012) 

     

Gevonden in een bloemenvaas   voor de bloemen €    10,00 

Via de Rabobank   voor de kerk  €   400,00 

Via mw. C. Holdermans-van der Burg  voor de bloemen €      5,00 

 

 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Vaste vrijwillige bijdrage 

 
Uw vaste vrijwillige bijdrage 

kunt u overmaken op bankreke-

ningnummer 3554.03.250 t.n.v. 

de Gereformeerde Kerk Rijs-

oord, onder vermelding van 

“VVB 2012”. 

 

Bas Sintemaartensdijk,  

Penningmeester CVK 

Elfje 

 

Rijsoord 

mijn dorp 

het mooiste plekje 

schaatsen op de Waal 

thuis 
 

-Greet Lodder-  
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Deurcollecte op zondag 14, 21 en 28 oktober  

voor het Vredeswerk 
 

Ieder jaar, in september, is de vredesweek, waarin Kerk 

in Actie en IKV Pax Christi aandacht vragen voor het vre-

deswerk dat wereldwijd wordt uitgevoerd.  

Dit jaar is het thema: Powered by Peace (gedreven door 

de vrede). Wij vragen uw aandacht voor het geweld en 

het onrecht rondom het delven van grondstoffen. De op-

brengst uit het delven van olie, steenkool en goud komt 

vaak niet ten goede aan armoedebestrijding, maar komt 

bijvoorbeeld terecht bij het leger, of zelfs bij rebellen-

groepen. Nieuwe conflicten ontstaan en lopende conflic-

ten worden op deze manier in stand gehouden, zoals bijvoorbeeld in Colombia. 

 

In Colombia voltrekt zich sinds de jaren zestig een stille ramp. Het is, na Sudan, het 

land met de meeste interne vluchtelingen ter wereld. Het volk is gevangen in het 

geweld tussen de linkse guerrilla, de rechtse paramilitairen en de overheid. Miljoe-

nen mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege bombardementen door de over-

heid, zogezegd om de guerrilla te verdrijven, maar het is ook een middel om het 

land in te nemen voor grootschalige oliepalmplantages en bananenplantages. On-

schuldige mensen zijn slachtoffer van een strijd om macht, geld en grond.  

 

Kerk in Actie wil verandering brengen en doet dat samen met Afrodes.  

Afrodes werkt in de sloppenwijken van Bogota, waar vele vluchtelingen hun toe-

vlucht zochten. Via activiteiten in groepsverband wil Afrodes de jongeren in deze 

sloppenwijken beschermen tegen onrecht en geweld. Kerk in Actie steunt meerdere 

projecten om het geweld en de mensenrechtenschendingen in Colombia tegen te 

gaan. Zo is Henk Vijver inmiddels al enkele maanden uitgezonden namens Kerk in 

Actie met als doel bij te dragen aan verzoening en vergeving.  

 

Met deze collecte vragen we uw steun voor het Vredeswerk 

in Colombia en andere delen van de wereld, omdat Kerk in 

Actie en IKV Pax Christi wereldwijd de vrede willen bevorde-

ren. Helpt u mee? 

 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Ontvangen gift door het College van Diakenen: 
 

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 

 

Via Mevr. J. van Hal  Jaarboekje     €  5,00 

 

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift. 

 

Nico Baars 

Penningmeester College van Diakenen 
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Tienerviering 
 

Vanaf september is er iedere maand weer een tienerviering, de 

eerste keer van het nieuwe seizoen was 16 september jl. Er zijn 

twee "nieuwe" tieners bij onze groep, dat zijn Annelieke Beze-

mer en Renske Baars, van harte welkom! Fijn dat jullie ook ko-

men. 

 

Met elkaar behandelen we een thema, net zoals vorig jaar. Deze keer ging het over: 

Wie is Jezus, Marcus 8:27-9:1. Er zijn verschillende groepen in dit verhaal, die alle-

maal een ander beeld hebben van Jezus. De mensen die naar zijn preken komen luis-

teren, mensen die een wonder willen zien en mensen die genezen willen worden.  

Jezus vraagt aan zijn discipelen; zeg eens wat zeggen die mensen eigenlijk over mij? 

En jullie discipelen; wie ben ik volgens jullie? 

 

Dit thema wordt op verschillende manieren uitgewerkt, onder andere met het lezen 

van het Bijbelgedeelte. Maar ook op een andere manier, nl.: 

 

Allemaal kregen we een stapel kaartjes en schreven we op ieder kaartje een woord 

wat voor elke tiener en leiding een goede omschrijving of typering was. B.v. sportief, 

vrolijk, creatief, druk, rustig enz. Hierna bespraken we de opbrengst van al die uit-

spraken over jezelf. De vraag was dan, klopt het zoals je omschreven bent, kennen ze 

je? Waar wordt je blij van en wat maakt je kwaad.  

 

Iedereen wil kunnen zijn, zoals hij echt is. 

 

Hierna bespreken we mensen die niet kunnen zijn, zoals ze werkelijk zijn. Dit door 

allerlei omstandigheden, bv. gelovigen die vervolgd worden of kinderen/mensen die 

bij een groep willen horen hiervoor hun gedrag aanpassen. 

 

Met elkaar vullen we kaartjes in  over het thema: Wie is Jezus? Messias, Zoon van God, 

Genezer, Koning, Gekruisigde enz. Ook hier bespreken we met elkaar de volgende din-

gen;  

 

Met welke naam zou Jezus blij zijn, boos zijn, verdrietig worden. 

 

Wat zegt Jezus over zichzelf? 

 

We zijn hiermee bezig totdat de koster ons roept. We sluiten af met een toepasselijke 

zegenwens die bij het thema past. 

 

Wie je ook bent, 
God kent jou volkomen. 

Hij kent ons bestaan. 
Wie hij ook is, 

Hij laat zich kennen: 
in Jezus komt hij naar je toe. 
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Tijdens de collecte gaan we terug naar de kerk om gezamenlijk met de rest van de 

gemeente de zegen te ontvangen, waarna we weer naar huis kunnen gaan. 

 

In Oktober is het thema: Doe niet zo moeilijk. 

 

Marcus 10: 1-16, Het gaat over onbevangen in het leven staan, zoals je bij kinderen 

ziet. 

 

Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zon-

der uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. 

 

Alles op een rijtje: 

 Tienerviering zondag 21 oktober 2012 

 Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte 

 Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur 

 Iedere 3e zondag van de maand tienerviering 

 

Tot zondag 21 oktober, 

 

Anda, Janis, Elselien en Heleen 

Musical Ester 
 

Veel mensen waren na de eerste bijeenkomst al afgehaakt. 

In de maanden daarna is het heilige vuur niet toegenomen. 

We hoorden steeds meer geluiden van mensen die niet 

(meer) mee wilden doen. 

 

De musical-voorbereidingsgroep is dan ook tot de conclusie 

gekomen dat het beter is om niet aan een nieuwe Musical te 

beginnen. 

 

Dit wil natuurlijk niet zeggen dat het nu voor altijd over is, 

misschien zijn er volgend jaar (of  nog later) wel weer meer mensen enthousiast. 

 

En als dat terug keert!!!!  

Dan kan er weer van alles gebeuren. 

Voor iedereen die ooit heeft meegedaan bedankt voor je inzet.  

Bewaar vooral de goede herinneringen. 

En wie weet!! 

 

Tot ziens, 

 

De musical-voorbereidingsgroep 
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Feest 100-jarig bestaan Gemeente Remera-Rukoma  

en andere bezienswaardigheden 
 

Zoals u allemaal weet had ik het voorrecht om in 2010 deel uit te maken van de offici-

ële delegatie van de Uitwisseling met Rwanda, de regio’s Remera en Ruyumba en de 

kerken in de regio Dordrecht. U heeft wellicht de foto’s gezien en de verhalen ge-

hoord. 

 

Eind vorig jaar werd door Janny Oorebeek, de officiële cor-

respondente van Nederland, een reis gepland naar Rwanda, 

iedereen werd uitgenodigd mee te gaan. Niet alleen om de 

feestelijkheden rond het 100-jarig bestaan te vieren van de 

gemeente Remera-Rukoma, maar ook om te gedenken dat 

de Uitwisseling tussen Rwanda en Nederland 25 jaar be-

staat. Ik wilde me deze kans niet laten ontgaan om nog een 

keer dit prachtige land en zijn geweldige bewoners te ont-

moeten. 

 

Op 11 augustus jl. was het zover. In het gezelschap van Janny Oorebeek, Ilona van 

Eck, Ard en Thomas (12 jaar) Valk uit Nieuw Lekkerland en Marian Prins uit Sliedrecht 

vertrokken we met de KLM richting Rwanda. Na een vlucht van ca. 8 uur werden we 

op het vliegveld van Kigali opgewacht door Polycarpe Mugenzi, die ons met zijn busje 

door heel Rwanda heeft gereden. Hij bleek ook een Christen te zijn, we hebben vele 

uren, samen met hem, zingend doorgebracht terwijl we reden over de deels onverhar-

de wegen van Rwanda. Wij kenden dan de liederen in het Nederlands en hij dezelfde 

liederen maar dan in het Kinyrwanda, ook kennen wij inmiddels liederen in de lands-

taal, het was echt een geweldige ervaring! 

 

We sliepen in `Centre Isano`, dit is een soort hotel dat eigendom is van de EPR, de 

presbyteriaanse kerk van Rwanda. Ik deelde de kamer met Marian Prins. Wij hadden 

geluk, wij hadden een kamer met een WC bril én meestal warm water uit de douche. 

De anderen hadden of het één of het ander. Het hotel was gesitueerd op een heuvel in 

Kigali, vanuit onze kamer hadden we een prachtig uitzicht over de stad. ´s Morgens 

tussen zes en zeven uur zagen we de zon opkomen boven de stad, een paar uur later 

stond de zon voor het gezicht een paar meter hoger. Omdat dit land bijna op de eve-

naar ligt gaat de zon niet van het oosten naar het westen maar gewoon van beneden 

naar boven. Midden op de dag is er geen schaduw, de zon staat dan echt pal boven je 

hoofd. Een bijzondere ervaring. ´s Avonds was de stad prachtig verlicht. In de verte 

lag het vliegveld, hier zagen we de vliegtuigen heen vliegen. Het was heel bijzonder 

dat ruim een week later in één van die vliegtuigen het hele gezin van Wilma en Rene 

Barnard zat, die tegelijkertijd met ons ook het land bezochten. 

 

Na één nacht in ons hotel werd de koffer al weer gepakt. We ver-

trokken richting Ruyumba, dit is de gemeente van Pasteur Esther, 

velen van u wel bekend. Zij heeft onze gemeente 4 jaar geleden 

bezocht en heeft gelogeerd bij de Familie de Koning. Hier woon-

den we een dienst bij die enkele uren duurde. Het was fantastisch 

om mee te zingen met alle enthousiaste liederen.  
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We aten zoals gebruikelijk in Rwanda sperziebonen, bruine bonen, aardappelen en 

vlees. Na overhandiging van een kado, een doos heerlijke Rwandese thee en een arm-

band vertrokken we weer voor een lange reis naar Rubengera, een stad in het westen 

van het land. Hier is een huis van diaconessen, Abaja ba Kristo. Het zijn ´zusters´ van 

de zusters Diaconessen in Amerongen.  

 

Bij de diaconessen hebben we twee nachten doorgebracht. In Rubengera wonen ca. 80 

zusters.  Ze zorgen voor weeskinderen die door de genocide hun ouders zijn kwijtge-

raakt. Er zijn een soort familiehuisjes gebouwd waar iedere zuster zorgt voor een be-

perkt aantal kinderen. Er wonen ca. 50 kinderen. De kinderen zien er goed verzorgd, 

schoon en zeer gelukkig uit.  

De zusters beheren ook stukken grond, een bakkerij, een naaiatelier, een timmer-

werkplaats, ze houden konijnen, ze geven Bijbelstudies, voorlichting aan HIV geïnfec-

teerden en vele andere zaken. Omdat we speciale gasten waren werden we uitgeno-

digd om samen met de zusters te eten. Het was heel fijn om met hen te spreken en 

met hen het avond-gebedsuur te beleven. We spraken nog met een andere gast, 

Dhr.Jos Joossen, hij is een ontwikkelingswerker die al vele jaren in Rwanda werkt en 

actief is in de watervoorziening voor het land.  Fascinerend om te horen hoe gepassio-

neerd iemand aan het werk is in het land dat voorzieningen zoals vers water zo hard 

nodig heeft. 

 

De volgende morgen, nadat we soep! hadden gegeten als ontbijt,  kregen we een 

rondleiding over het terrein. Ik was hier twee jaar geleden ook al geweest maar het is 

geweldig om te zien waar alle zusters zo mee bezig zijn. We bezochten de kinderen 

van het weesdorp en deelden ballonnen en kleurpotloden uit. Thomas en Ard hadden 

nog een voetbal en een volleybal voor de kinderen bij zich.  

De kinderen zongen en dansten voor ons. Hierna gingen we naar buiten, naar het 

(betonnen) voetbalveld waar een gezellig potje voetbal werd gespeeld.  

 

Om kwart voor zeven ging de volgende ochtend de wekker. De zusters hadden al heel 

vroeg een jerrycan warm water bij onze deur gezet, want uit de douche kwam alleen 

koud water. Maar door wat te mengen in een afwasteiltje kun je je ook heerlijk was-

sen. We vertrokken hierna naar Centre Bethanie aan het Kivu meer.  

Met een gammel bootje, wat onderweg nog wat beter lekdicht gemaakt werd d.m.v. 

schapenwol, voeren we naar het eiland Amahoro, wat ‘hoop’ betekent. Op het bootje 

stonden ook allemaal Bijbelteksten. Geweldig om te zien hoe de bijbel een belangrijk 

deel uitmaakt van het dagelijks leven in Rwanda. We maakten een wandeling over het 

eiland, zagen prachtige vogels en zelfs een aap!  

 

Na terugkeer op het vasteland reden we naar Ruhengeri, een grote stad in het Noord-

oosten van het land. We sliepen in een hotel dat er voor Rwandese begrippen heel 

deftig uitzag. Hier komen ook veel toeristen om de gorilla’s te bezoeken.  

De hal zag er heel mooi uit, onze koffers werden op een trolley met goudkleurige 

knoppen gezet en een lakei in een deftig kostuum duwde de trolley het hotel in. We 

waren diep onder de indruk van al deze deftigheid.  

Vijftig meter verder werd de trolley echter stilgezet en konden we onze koffer oppak-

ken en drie etages naar boven sjouwen! Het was aandoenlijk te merken dat ze in dit 

hotel zó graag het moderne westen wilden imiteren maar de finishing touch misten. 

Aan een lift hadden ze niet gedacht.  
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De volgende morgen vertrokken we naar de Virunga Lodge, een hotel/restaurant op 

een prachtig uitzichtpunt. De vier vulkanen tussen Rwanda en Kongo zijn hier prachtig 

te zien. Het woord ‘prachtig’ kreeg nog een bijzondere lading toen bleek wat de reac-

tie van onze chauffeur Polycarpe op het woord was. Overweldigd door de schoonheid 

van het landschap riep ik nogal eens : “oh, prachtig”.  We merkten dat, als Polycarpe 

mij het woord ‘prachtig’ hoorde gebruiken, hij de auto stopte zodat we een foto kon-

den maken! 

 

Het Genocide memorial in Kigali werd de volgende morgen bezocht. Het is indrukwek-

kend te lezen hoe het gedachtengoed van enkelen zulke desastreuze gevolgen kunnen 

hebben voor een hele bevolking. In de namiddag bezochten we in Nyamata twee ge-

zinnen. Het eerste gezin had hun man en vader verloren door de Genocide. In het 

tweede gezin was Oma net uit de gevangenis ontslagen omdat ze terminaal ziek is. Ze 

had tijdens de Genocide kinderen vermoord. In het huis woonde een geit. De echtge-

noot van de dochter zat ook in de gevangenis, we hebben maar niet gevraagd waarom. 

Er woonde ook een baby van een paar weken oud. Je vraagt je af welke toekomst zo’n 

kindje tegemoet gaat. Hadden we in het eerste gezin nog met elkaar gebeden, dit was 

in het tweede gezin veel moeilijker.  

 

De volgende dag, het is dan inmiddels woensdag 17 augustus, vertrokken we naar de 

gemeente Remera-Rukoma, de gemeente die 100 jaar bestaat. Hier werd een kerk-

dienst gehouden als voorbereiding op de komende festiviteiten. Het weerzien met het 

dorp, de kerk ‘le temple’ en het huis waarin we in 2010 drie weken verbleven was ge-

weldig. Het voelde alsof ik er gisteren was. Er waren in de dienst veel sprekers, waar-

onder de vice-president van de EPR, de kerk in Rwanda, Pasteur Jerome Bizimana, de 

predikant van de gemeente, maar ook Pasteur Jeannette van onze partnergemeente 

Runda voerde het woord. Iedereen werd uitgebreid begroet.  

De gemeente Nieuw-Lekkerland, de partnergemeente van Remera-Rukoma had geld 

verzameld op de jaarlijkse bazaar. Van dit geld had Pasteur Jerome 38 geiten ge-

kocht. Deze geiten werden na afloop van de dienst uitgedeeld aan de armsten van de 

gemeente. Het was echt een geweldig gezicht!  

 

Na de maaltijd, die zoals gebruikelijk bestond uit bruine bonen, sperziebonen, aard-

appelen en vlees, met als dessert heerlijke bananen en ananas uit eigen tuin, wandel-

den we naar de plaatselijke school en naar het ziekenhuis voor een bezichtiging.  Op 

de kinderafdeling zaten o.a. twee kinderen in bed met ieder een gebroken been. Zij 

moeten vier weken in het ziekenhuis blijven omdat iedere dag het verband verwisseld 

moet worden. Voor ons ondenkbaar! Er was niets, alleen een donker zaaltje met bed-

den met kinderen erin met hun moeder ernaast. Op de kraamafdeling liggen moeders 

met babies en moeders waarvan de baby tijdens de bevalling is overleden naast el-

kaar. Wat een verschil met onze moderne ziekenhuizen! 

 

Volgende keer vertel ik u graag verder over mijn verdere belevenissen tijdens het be-

zoek aan dit prachtige Afrikaanse land. Samen met de Familie Barnard wil ik u graag 

over een poosje uitnodigen voor een foto- en filmmiddag om u in beeld en geluid iets 

mee te laten beleven van onze reizen. 

 

Ellie Lagendijk  
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Godsdienstonderwijs op openbare scholen 
 

Ook in het nieuwe schooljaar zal er weer godsdienstonderwijs gegeven worden op bij-

na alle  openbare basisscholen in Ridderkerk.  Het IWGOS (Interkerkelijk Werkverband 

voor Godsdienstonderwijs op Openbare Scholen) verzorgt dit onderwijs. Aan dit werk-

verband nemen bijna alle protestantse kerken in de gemeente deel,  ook uw kerk doet 

hieraan mee. 

 

De kerken in het IWGOS steunen het werk financieel en zorgen ervoor dat er een ver-

tegenwoordiger van hun kerk naar het overleg gaat, twee keer per jaar. In dit overleg 

doen de onderwijsgevenden verslag van hun werk. Ze vertellen bij voorbeeld hoeveel 

kinderen er deelnemen, hoe vaak de lessen gegeven worden, hoe de kinderen reage-

ren op de verhalen en hoe het contact met de school verloopt.  

 

De onderwijsgevenden zijn vrijwilligers met lesbevoegdheid, zij 

doen dit werk met grote motivatie. Ze vertellen dat het soms moei-

lijk is om de balans te vinden tussen het niet mogen evangeliseren 

(dat is voorwaarde in de wet) en het willen getuigen van je geloof. 

Het gaat erom de kinderen in aanraking te brengen met de Bijbelse 

verhalen en ze te laten horen wie de God van de Bijbel is en wat 

Hij voor mensen wil betekenen. De onderwijsgevenden werken allen met het lesmate-

riaal van de landelijke organisatie. 

 

De lessen worden gegeven in groep 5/6 of in groep 7/8, dat wordt in overleg met de 

school bepaald. De ouders worden door de school benaderd om hun kind aan te mel-

den. Het afgelopen jaar hebben 34 kinderen deelgenomen op de volgende basisscho-

len: De Noord, de Bosweide, de Botter en de Piramide. Als de kinderen de lessen twee 

jaar gevolgd hebben, krijgen ze een blijvende herinnering mee, een Bijbel op het ni-

veau van de kinderen. 

 

Een probleem waar we als werkgroep met grote regelmaat tegenaan lopen, is het te-

kort aan onderwijsgevenden.  

We zijn eigenlijk altijd op zoek naar bevoegde en ervaren leerkrachten, die 1x per 

week of 1 x per 2 weken een godsdienstles  van ongeveer drie kwartier willen geven. 

Bent u een bevoegde leerkracht en bent u bereid om tijd en energie in dit prachtige 

werk te steken, neemt u dan contact op met de secretaresse, mevrouw P.Z. van Kluij-

ve-Grootendorst, tel 413530, email fam.vankluijve@upcmail.nl 

 

Verder willen we aan u als gemeenteleden van de deelnemende 

kerken vragen om te bidden  voor dit mooie en soms moeilijke 

werk, dat de onderwijsgevenden namens de kerken doen.  

Als u dit werk ook financieel wilt ondersteunen, dan kunt u een 

gift overmaken op bankrekeningnummer 3854.30.760 t.n.v. IW-

GOS te Ridderkerk. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van het IWGOS, 

W.Wendrich-Tamerius 

mailto:fam.vankluijve@upcmail.nl
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Persbericht  -  Leusden, 15 september 2012 

33e herfstconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
 

Van woensdag 17 t/m zondag 21 oktober vindt in het christelijk conferentiecentrum ‘De 

Kroeze Danne’ in Delden de 33e herfstconventie plaats van de Charismatische Werkge-

meenschap Nederland (CWN). 

Wat verwacht je? En voordat je het weet vul je een paar prachtige woorden in. Maar 

eerlijk gezegd moet het niet alleen over de mooie dingen gaan. Wat verwacht je als het 

leven stagneert? Wat verwacht je als de gemeenschap waar je deel van uitmaakt maar 

voortploetert? Waarom gaan mensen door? Waarom stoppen ze niet? Ergens in onze zit 

een kracht die maakt dat we doorgaan; dat we ’s ochtends opstaan en weer beginnen, 

weer verder gaan. Heeft dat met God te maken? Met de verwachting van genade? Deze 

en andere vragen staan centraal tijdens de herfstconventie van de CWN. Informatie 

over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-cwj.nl. 

 

Programma-impressie 

De conventie begint met een toewijdings- en lofprijzingsdienst op de woensdagmiddag. 

’s Avonds na de officiële opening en lofprijzing spreekt em.ds. Cees Verspuij over 

‘Gegronde verwachting’. Donderdagmorgen spreekt ds. Hans Eschbach over ‘Vervulde 

verwachting’, naar aanleiding van zijn genezing van kanker. En vrijdagmorgen spreekt 

Zuster Albertine de Bruin-Boiten over 'Je verwachting levend houden’. Zij is al bijna 

twintig jaar lid van de communiteit ‘Spe Gaudentes’. Deze communiteit woont en werkt 

op de wallen in Amsterdam en vormt het hart van de grotere gemeenschap Oude Zijds 

100. 

 

Werkgroepen 

Vanaf donderdagmiddag kunt u deelnemen aan een van de werkgroepen. Ook dit najaar 

is er weer een breed aanbod van werkgroepen. Kinderen en tieners volgen een eigen 

programma met de ‘staffers’ van de CWJ. Het jeugdprogramma biedt inhoud, spel en 

ontmoeting. Voor de jongvolwassenen wordt een apart programma georganiseerd. Baby’s 

en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom in de crèche.  

 

Kamperen, logeren, inschrijven 

Het is mogelijk voor één of meerdere dagen mee te doen. De kampeervoorzieningen zijn 

van goede kwaliteit. Er is plek voor 1500 deelnemers, waarbij er ook op beperkte schaal 

interne accommodatie beschikbaar is. Meer informatie is te vinden op: www.cwn-cwj.nl, 

of te verkrijgen per email: cwn.org@dbinet.nl of telefoon: 0184-662048 

 

De CWN 

De Charismatische Werkgemeenschap Nederland is een enthousiaste interkerkelijke be-

weging van kerkelijk betrokken mensen, die gericht is op de charismatische vernieuwing 

van de kerken. Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en in de herfstvakantie - is er een 

landelijke meerdaagse bijeenkomst, een 'conventie'. 

 

Inspiratie en heelwording 

De CWN heeft speciale aandacht voor het werk van de heilige Geest: inspiratie, geloofs-

verdieping en openheid voor geloofservaringen (de 'gaven van de Geest'). In het pasto-

raat en de vieringen ligt de nadruk op heelwording en op verdieping van de liturgie. 

Voorbede neemt een belangrijke plaats in. 

http://www.cwn-cwj.nl/
http://www.cwn-cwj.nl/
mailto:cwn.org@dbinet.nl
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Koren en musici zingen voor kinderen in Brazilië 
 

Vrijdag 28 september vindt er in de Bethelkerk in Zwijndrecht een groot 

Benefietconcert plaats met medewerking van twee bekende koren en di-

verse musici. ‘Geef Kinderen in Brazilië een nieuwe toekomst’ is het the-

ma  van  dit benefietconcert. In Sao Paulo, Brazilië, leven meer dan 4 

miljoen mensen in sloppenwijken en 30% daarvan zijn kinderen onder de 

zeven jaar! Die sloppenwijken zijn de verschrikkelijkste plekken waar kin-

deren kunnen opgroeien. Hier moeten kinderen overleven in een ernstig 

vervuilde en ziekmakende omgeving, waar geen structuur of begeleiding voor hen is. 

Hun omgeving wordt beheerst door misdaad en prostitutie. Veel kinderen worden niet 

ouder dan vijf jaar. Ruim 90% van de beroepsbevolking is er werkeloos en naar schatting 

is 70% van de bevolking aan drugs en/of alcohol verslaafd. En de kinderen ??  

 

De stichting Children Asking (gevestigd in Hendrik-Ido-Ambacht) is daar aanwezig om de 

kinderen geloof, hoop en liefde te geven. Activiteiten om structuur te bieden, kinderen 

wasbeurten te geven en extra maaltijden maar ook schoolactiviteiten en evangelisatie 

projecten worden door Children Asking georganiseerd. En daar is veel geld voor nodig en 

daarom heeft een plaatselijk comité in samenwerking met de Bethelkerk van Zwijnd-

recht plannen gemaakt om een Benefietconcert te organiseren. En zij hebben de volgen-

de koren en musici bereid gevonden om hun medewerking aan dit concert te geven. 

 

Vocaal Ensemble ‘Chantibelle’ uit Zwijndrecht o.l.v. Ilona Vooijs –de Kievit, Christelijk 

Reiskoor ‘Holland Zingt’ o.l.v. Adri Pootvliet, Edwin Vooijs, vleugel. André de Jager, or-

gel , Jolanda den Houter, hobo en Renate Hooijer-Poortvliet, dwarsfluit.  

Het programma bestaat uiteraard uit koorzang van beide koren. Zowel Chantibelle als 

Holland Zingt zullen de mooiste liederen uit hun repertoire ten gehore brengen en diver-

se melodieën zullen u bekend in de oren klinken. Maar ook bijzondere en verrassende 

koorwerken staan op het programma. “Muziekliefhebbers zullen zich dan ook geen mo-

ment vervelen” aldus Leen Koster van het organiserende comité. Uiteraard treden de 

koren ook gezamenlijk op en staan er ook enkele instrumentale nummers op het pro-

gramma uitgevoerd door de vier musici André de Jager – orgel, Edwin Vooijs – vleugel, 

Jolanda den Houter - hobo en Renate Hooijer - dwarsfluit. 

 

Tijdens het concert wordt een korte uitleg gegeven over 

het project en uiteraard wordt er vervolgens een collecte 

gehouden voor het goede doel. Inmiddels zijn er ook al di-

verse sponsorgelden en donaties voor dit project binnenge-

komen. Omdat er geen organisatiekosten voor dit concert 

in rekening gebracht worden, gaat de totale opbrengst naar het goede doel. Aan het ein-

de van de avond wordt dan ook direct het totaalbedrag bekend gemaakt.  

Ook zal er een pauze gehouden worden en kan er een kopje koffie of thee gekocht wor-

den en is er gelegenheid voor een gezellig praatje met aanwezigen, koorleden en musici. 

Het concert wordt spectaculair afgesloten met de uitvoering van lied “The Battle Hymn 

of the Republic” door alle medewerkenden, waarbij ook het publiek wordt ingeschakeld 

door het meezingen van het overbekende refrein: Glory, glory hallelujah! 

 

De toegang is gratis, de kerk is om 19.00 uur open en het concert begint om 19.30 uur. 

Voor meer informatie  www.childrenasking.org/nl of  B.J.Voerman (078) 681 75 83  
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Najaarsconcert 

 
Op zaterdag 20 oktober 2012 organiseert het Christelijk Gemend Koor “Groote Lindt” 

uit Zwijndrecht zijn inmiddels traditionele Najaarsconcert in de Bethelkerk aan de 

Rotterdamse-weg 73, 3332 AD te Zwijndrecht. Het belooft een fantastische avond te 

worden met medewerking van: het” Arpeggio Trio” bestaande uit: Dieks Visser - fluit, 

Han Kapaan - hobo en Reinilde Buys - harp, de sopraan Jacqueline Meijer en op het 

orgel André de Jager. 

De algehele leiding is in handen van onze enthousiaste dirigent Gerard van der Zijden. 

Het concert begint om 19.30 uur terwijl de kerkzaal om 19.00 uur geopend zal zijn. 

Voor slechts € 10,00 en kinderen € 5,00 mag u deze avond zeker niet missen. 

Wij rekenen op veel enthousiaste liefhebbers. 

 

Voorverkoopadressen: 

 Boekhandel Hyperion, Winkelcentrum “Walburg”(tegenover Jumbo), 

 Zwijndrecht, tel. 078-6208176 

 Boeketcetera, Dorpsstraat 35, Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078-6849733 

 A.C. Borsje, Brederodehof 3, Hendrik-Ido-Ambacht, tel. 078-6814358 

 A. Wezeman-Leezer, Perenhof 2, Heerjansdam, tel. 078-6771980 

 H.J. van Ooijen-de Wit, ds. Allendorpstraat 12, Rijsoord, tel. 0180-420998 

 en verder bij alle koorleden 

Zondagavondzang in de 

Bethelkerk in Zwijndrecht 
 

Het Gereformeerd 

Kerkkoor Zwijnd-

recht nodigt u graag 

uit voor de 298ste 

zondagavondzang die 

gehouden wordt op 

zondag 21 oktober 

a.s. om 19.30 uur in de Bethel-

kerk aan de Rotterdamseweg 73 

te Zwijndrecht. De tweede zon-

dagavondzang in dit nieuwe sei-

zoen waarmee we onderweg zijn 

richting de 300ste zondagavond-

zang. 

Cor de Haan geeft leiding aan 

koor- en samenzang. De organist 

van deze avond is Edwin Vooijs. 

 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

 

Namens het Gereformeerd Kerk-

koor Zwijndrecht,  

Ries Knook 

Kom, Geest van God 
 

Kom Geest van God, 
kom Geest van wind en vuur, 

maak mij sterk 
als ik soms bang zijn om verder te gaan, 

als geweld en onrecht 
ons machteloos maken. 

Geef ons kracht.  
Kom Geest van God, 

kom Geest van wind en vuur, 
maak mij sterk 

als ik mij zwak en klein voelen. 
Geef ons kracht om mensen te zijn 

zoals we zijn 
te midden van alle schepselen. 

Kom Geest van God, 
kom Geest van wind en vuur 
en sterk onze levenskracht 

om te groeien, 
om lief te hebben. 

Geef mij kracht om te leven 
en wijsheid op mijn levensweg  
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Samen zingen in de Open Hof 

 
Op zondag 7 oktober 2012 wordt er weer een koor- en samenzang uur gehouden in 

de kerk De Open Hof gelegen aan de Schildmanstraat 72a, 3342 BS te Hendrik-Ido-

Ambacht. Deze middag begint, zoals gebruikelijk om 17.00 uur en vanaf 16.30 uur is 

de kerk open. Het Christelijk Gemengd Koor ‘De Slagsingers’uit Barendrecht, o.l.v. 

Johan den Hoedt uit Hendrik Ido Ambacht zal medewerking verlenen. .De koor en 

samenzang zal worden begeleid door de organist Bert Kruis uit Noordeloos. Op het 

programma staan deze keer o.a. de volgende koorwerken: ‘Vol van Uw Licht’, 

‘Verleih’uns Frieden’, ‘God is trouw’, ‘Honour Him Alone’ en  ‘Zie ik de Bergen’.  

 

Naast het luisteren is ruimschoots gele-

genheid samen liederen te zingen die 

voorkomen in diverse bundels.  

De gehele dienst wordt ondersteund door 

een beamer/dia presentatie.  

Zoals altijd is de toegang gratis. Wel zal ter bestrijding van de kosten bij het verla-

ten van de kerkzaal gecollecteerd worden. Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn 

dit zanguur bij te wonen, de volgende zangmiddag zal zijn op  zondag 4 november 

2012. Het Christelijk Gemengd Koor “Debarim” uit  Rotterdam, dat onder leiding 

staat van Vincent van Dam, zal dan aanwezig zijn. Het orgel zal dan worden be-

speeld door Johan den Hoedt uit Hendrik Ido Ambacht.  

 

Namens de organisatie bent u van harte uitgenodigd,  

Ben Voerman, (078) 681 75 83, e-mail: bjvoerman@planet.nl   

C.O.V. “Ridderkerk” is weer begonnen met de repetities voor het  

Oratorium ‘Die Schöpfung”” 
 

Na ons mooie en vaak indrukwekkend Pas-

sie-concert op 31 maart jl., waarin we de 

Requiems van Fauré en Rutter en de 

“Passion" van Hans Cok hebben uitge-

voerd, is de Christelijke Oratorium Vereni-

ging ‘Ridderkerk’ weer begonnen met de 

wekelijkse repetities. Het koor staat ook 

dit seizoen weer onder deskundige leiding 

van dirigent Hans Cok. Dit jaar wordt o.a. gerepeteerd voor het oratorium “Die 

Schöpfung”, waarvan het concert op 9 februari 2013 zal plaatsvinden.   

Wie er voor voelt om mee te gaan zingen, is voor een eerste kennismaking altijd wel-

kom op één van de repetitieavonden.  

 

Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de ‘Levensbron’ 

aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. 

Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of  

Leny Strohauer (secretaris), tel. 0180 - 432574. 

 

Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl 

mailto:bjvoerman@planet.nl
http://www.covridderkerk.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 milieuketen: 
inzameling, reiniging, transport, recycling en verwerking. 

 
AVR beschikt over de meest moderne technieken om afval 
om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof. 

 

Voor meer informatie kunt u bellen naar 
0180 - 451520 


