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2 september STARTDAG… Dat zegt genoeg, het nieuwe seizoen gaat weer 
van start. Voor de een is dat even wennen na een lekkere vakantieperiode, 
de ander staat misschien juist weer te trappelen om weer te starten! 

Het is ook gelijk een ‘bezige’ maand, de bazaar-
commissie zit zeker niet stil en is al druk bezig 
met alle voorbereidingen voor de 28e en 29e sep-
tember! 
Vanuit deze hoek wensen we vooral de commissie 
maar ook alle anderen die in de weer zijn of gaan 
met de bazaar veel ‘voorbereidingsplezier’ toe en 
een fantastisch bazaarweekend met een goeie op-
brengst! Daar gaan we tenslotte voor! 
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Erediensten 
 
Zondag 2 september   STARTZONDAG en Bevestiging Ambtsdragers 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : Natascha Janssen en Marinka Steenepoorte 
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein 
Koster : Joop van Wingerden 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 9 september   Deze dienst wordt uitgezonden door de SLOR 
09.30 uur : Ds. J. van der Neut uit Bolnes 
Kindernevendienst : Lineke Baars 
Kinderoppas : Rick en Petra Bezemer 
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 16 september 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 
Chauffeurs : D.W. Alblas en C.A. Alblas 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 23 september 
Vanaf 09.30   Inzingen met Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 
Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 
Chauffeurs : A.C. Alblas en C. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e JOP 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag 30 september 
09.30 uur : Ds. M. Moerland uit Hendrik Ido Ambacht 
Kindernevendienst : Janis van der Linden en Sabrina Alblas 
Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 
Chauffeurs : W. de Waard en P. van Oorschot 
Koster : Joop van Wingerden 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
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 Geloof    Startzondag 
 
 Hoop   2 september 2012 
 
 Liefde 
 
 
 
Met de gezellige BBQ nog in gedachten staat inmiddels een nieuw seizoen al weer 

voor de deur! Na de rustige zomerperiode gaan vele kerkelijke activiteiten binnen-

kort weer van start. En dat vieren we op de “start” zondag 2 september. 

Het thema van deze zondag is dit jaar: Geloof, Hoop en Liefde. 

 

Vanaf negen uur staat de koffie (met ontbijtkoek) klaar. 

 

Om half tien begint de dienst. Dit is een viering zoals we die ge-

wend zijn. 

Heel fijn is dat we tijdens deze dienst de nieuwe ambtsdragers 

in ons midden mogen zegenen. Aansluitend aan de dienst kun-

nen we hen persoonlijk de hand schudden en drinken we ons 

tweede bakkie! 

 

Tussen half twaalf en half een hebben we als GOT een activiteit gepland. Gelinkt aan 

het thema gaan we met (én tegen) elkaar een speelse strijd aan, waarbij een beroep 

wordt gedaan op kennis, geheugen en creativiteit. Jong en oud kan meedoen. Kennis 

van Wordfeud is niet vereist maar wel handig! Voor de hele jonkies maken we een 

gezellige speel- en knutselhoek in de kerkzaal. 

 

Na alle activiteit kunnen we nog even bijkomen met een drankje 

en hapje. Rond een uur of half twee hopen we het pand weer te 

ontruimen… 

 

Tip van de organisatie: wel vooraf allemaal even langs de kapper 

want natuurlijk zal onze eigen filmcrew weer aanwezig zijn om 

professionele opnames te maken!  

 

 

Kortom, het belooft een spetterende start  

van het seizoen te worden.  

We hopen u allen te mogen begroeten op  

zondag 2 september 

Graag tot dan! 
 

Namens GOT, 

Cora van Wingerden 
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Bij de diensten 
 

Op zondag 2 september 2012 starten we met een nieuw seizoen van kerkenwerk. Op 

deze Startzondag vindt de wisseling van ambtsdragers plaats. De heer W. IJsselstein 

(Pruimendijk) treed af als diaken. Wij willen danken voor al zijn toewijding in de af-

gelopen vier jaren. Daarbij zullen er twee nieuwe ambtsdragers bevestigd worden. Dit 

zijn de heer C. IJsselstein (Mauritsstraat) als diaken, en de heer R. Visser (Waaldijk) 

als ouderling-scriba(2). Wij willen bidden om zegen over hun taak in onze gemeente.  

Na deze bijzondere dienst is er koffie/thee en limonade. Vervolgens bieden we u een 

leuk en slim spelprogramma aan rondom de thema’s Geloof, hoop en liefde. Wij nodi-

gen u van harte uit om mee te doen! Dan maken we met elkaar een goede start. 

 

Op zondag 9 september zal mw. ds. J. van der Neut uit Bolnes bij ons voorgaan.  

 

Na enkele bijzondere diensten in deze zomertijd ga ik op zondag 16 september voor in 

een, wat je zou kunnen noemen, “gewone dienst”. Maar wat is gewoon? 

 

Anders dan anders is zeker de dienst op zondagmorgen 23 september. Ds. H. IJzerman 

uit Rotterdam is dan voorganger. Er is dan ook een delegatie uit Rwanda bij ons op 

bezoek. Mw. ds. Mukamurenzi Beathe zal bij ons een gedeelte van de liturgie verzor-

gen. Zij doet dat in het Frans, haar toespraak wordt vertaald door een tolk.   

 

Op zondag 30 september is mw. ds. M. Moerland uit Hendrik-Ido-Ambacht onze gast-

predikant. 

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

ds. Herman Offringa 

Bij de doop van David Ferro van Wingerden op zondag 22 juli 2012  

 
Een korte terugblik op de afgelopen zomer levert voor mij in elk 

geval de mooie herinnering op aan de feestelijke doopdienst op 

zondag 22 juli. Voor een zondag in de vakantietijd waren er veel 

mensen in de kerk. Naast de reguliere kerkgangers waren dat fa-

milie en vrienden van Nathan en Ilse van Wingerden-van Aalst 

(Mauritsweg). Zij zijn de trotse ouders van David Ferro, hij werd 

geboren op dinsdag 27 maart jl. Als tekst bij de doop kozen zij uit 

Matteüs 3 “Dit is mijn geliefde Zoon; Hij verheugt mijn hart.” Dit 

woord klinkt bij de doop van Jezus. Het is een stem uit de hemel. 

Wie zal zoiets weerspreken? Toch zal het leven van Jezus veel tegenspraak oproepen. 

Het is als in het leven van ieder mens dat groeit, soms tegen de verdrukking in. Als 

ouders, als grootouders, en ook als gemeente hebben wij het beste met onze kinderen 

voor. Maar soms loopt het anders lopen dan wij kunnen bedenken. Met de doop stellen 

we een teken, een teken van hoop dat die stem uit de hemel ook Ferro mag begelei-

den op zijn levensweg, hem mag helpen om in het spoor van Jezus te blijven. Zo moge 

het zijn. 

 

Ds. Herman Offringa 
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Catechese 

 
Na de vakantie beginnen we weer met de catechisatie voor 

tieners van beide kerken. Ook dit jaar is er ruimte om met een 

groep leeftijdsgenoten te praten over het dagelijks leven, wat 

ons zo kan gebeuren, en wat God kan betekenen in ons leven.  

Het zijn echt bijzondere ontmoetingen! We komen samen op 

dinsdagavond in De Hoeksteen, achter de Hervormde Kerk.  

 

Er zijn twee groepen: een groep van 12 – 13 jaar, en de groep 

daarboven van 14 jaar en ouder. De eerste keer is op dinsdag 18 september 2012. 

Eerst zullen we met elkaar kennismaken. De jongeren tussen de 12 en 17 jaar krijgen 

begin september nog een persoonlijke uitnodiging. Je bent van harte welkom!  

En dat geldt natuurlijk ook voor degenen die het afgelopen jaar, om welke reden dan 

ook, niet mee konden doen.  

 

Hartelijke groeten, ds. Herman Offringa 

Na het studieverlof en de zomervakantie 2012 
 

Waar blijft de tijd? Na Pasen volgde het voorjaar en de zomer. 

Al die tijd hebt u maar weinig van mij vernomen.  

Zoals jonge studenten hun eigen weg zoeken, zo mocht ook ik 

tijdens mijn studieverlof nieuwe wegen inslaan.  

Acht weken hield ik me bezig met het onderwerp Leidinggeven 

in een bedrijvige gemeente.  

Daarna volgden vier weken vakantie.  

 

Om met dat laatste te beginnen: dit jaar was het vooral vakantie in eigen land. Zo 

reed ik door de Hoekse Waard en bezocht het eiland Tiengemeten. Ik maakte een 

wandeling door de Voornse Duinen en over de nieuwe, tweede Maasvlakte. De steden 

in de buurt, met  hun grote kerken, waren een bezoekje meer dan waard. Wat hebben 

we een mooi land!  

Thuisgekomen had ik alle tijd om naar muziek te luisteren, een dvd te bekijken of een 

boek uit te lezen. Noem het: culturele verdieping. 

 

In de maand augustus ging ik nog voor een korte vakantie naar de Dolomieten, in het 

noorden van Italië. Ik ken dit gebied van enkele wintersportvakanties. Nu, in de zo-

mer, zag ik pas goed hoe bijzonder steil en ruig dit berggebied is... Ik had me aange-

meld voor een meerdaagse trektocht met groep Nederlandse wandelaars.  

Bij de kennismaking vertelde ik dat ik predikant was. Iemand merkte op dat hij eens 

een wandelreis in de Pyreneeën had gemaakt, toen zaten er eens twee theologen in 

de groep. Dat gaf heel aardige gesprekken en discussies, wist hij nog. Ik veerde op: 

onlangs kocht ik een boek van Gideon van Dam, hij was vele jaren werkbegeleider van 

predikanten, als beginnend predikant heb ik ook eens gesproken.  

In zijn boek Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en 

door pastores, Ten Have – Baarn 20042, staat een fragment waarin hij iets schrijft 

over de rol van een gids in een groep: 
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7.3 Een gids 

Voor mijzelf kreeg de metafoor van de gids levendige kleuren tijdens een achtdaagse 

trektocht in de Pyreneeën. Mijn vrouw en ik maakten deze tocht in een groep met een 

gids. Een gids heeft de route die jij voor het eerst gaat al eerder gelopen. Toch moet 

– zeker in onherbergzaam gebied – ook een gids de weg zoeken. Er is vaak geen her-

kenbaar pad. Het terrein verandert door weersomstandigheden die de groep soms ook 

dwingen een andere route te volgen. De gids heeft wel ervaring met het zoeken van 

een weg met behulp van kaarten en een kompas. 

Iedereen moet zelf de weg gaan, moeilijke passages klimmen, baga-

ge dragen, hitte en kou en regen doorstaan. Maar ook de gids moet 

dat, en kan bijvoorbeeld pijnlijke knieën krijgen. De gids kan aan-

wijzingen geven bij het klauteren langs een lastig stuk, of bij het 

dragen van een rugzak. Ook zal een gids als het nodig is iemand 

moed inspreken en het gevoel geven dat de groep veilig zal aanko-

men. De gids zal ook de gaven van de groep aanspreken (overleg 

over het vinden van de route, stimuleren van de groepscohesie en-

zovoorts).  

Zowel de leden van de groep als de gids ervaren de pracht van de natuur op hun eigen 

wijze, en voor beiden is het een ervaring waaraan ze groeien. Ik heb ervaren dat ik 

een reis gemaakt heb die ik zonder gids niet ondernomen zou hebben. 

 

 

U begrijpt: ik vroeg aan mijn reisgenoot of die theoloog van lang geleden misschien 

Gideon van Dam heette. Hij kon het zich niet meer precies herinneren, maar het was 

heel goed mogelijk. Misschien was het hem wel, misschien was het een ander.  

De naam en het beeld van de gids bracht me even terug bij een aspect van mijn stu-

dieverlof: hoe geef je leiding in of aan een groep. Zoals Van Dam het beschrijft, zo 

kan het gaan. In je vakantie, tijdens je studie, op je werk of in de kerk.  

 

In de komende kerkbladen hoop ik telkens iets van mijn studieverlof met u te delen.  

 

ds. Herman Offringa 

Contact met de predikant 
 

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

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

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

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

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

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

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

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 
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De enige echt Filmcrew van de Opstandingskerk 
 

Sinds enige tijd is er een heuse filmcrew actief binnen onze kerk. U heeft dat onge-

twijfeld al gemerkt. Vorig jaar hebben zij een film van de startzondag gemaakt en in 

april een film over de jeugddienst. Al deze films zijn te bewonderen op onze website. 

Als u ze nog niet heeft bekeken, kunt u dat alsnog doen door te kijken op 

www.opstandingskerkrijsoord.nl 

 

In het nieuwe seizoen gaat de Filmcrew een bijzondere film maken. Door het jaar 

heen maken zij opnames van bijzondere evenementen binnen onze kerk. Te denken 

valt aan de bazaar, het bezoek uit Rwanda, de startzondag enzovoort. Uiteindelijk 

worden alle geschoten beelden verwerkt tot een filmisch jaaroverzicht. Ook deze 

films worden natuurlijk weer op de website geplaatst, zodat de hele wereld kan zien 

wat voor een geweldige kerk we hebben. 

 

Dus niet schrikken als er zo af en toe een camera op u ge-

richt wordt. Nee, voel u vereerd wanneer Cas, Christian, 

Niels of Rick juist u in beeld wil brengen. 

En vergeet vooral niet te lachen! 

 

       De regisseur 

       Gerard Lodder 

Zoeken van mogelijke samenwerking met Hervormde Gemeente 

 
Op de onlangs gehouden gemeenteavond hebben de aanwezige gemeenteleden duide-

lijk aangegeven dat er een grote wens is om een kerk in het dorp te houden.  Hoewel 

we ons allen bewust zijn van de verschillen tussen de Hervormde kerk en onze ge-

meente heeft u aan de kerkenraad aangegeven dat we verder kunnen gaan om te on-

derzoeken of het mogelijk zou zijn een (verregaande)  samenwerking aan te gaan met 

onze Hervormde broeders en zusters. 

Ook tijdens de Gemeenteavond van de Hervormde Gemeente hebben de gemeentele-

den positief gereageerd op de vraag van hun kerkenraad of ze samenwerking kunnen 

zoeken met ons. 

 

Hoe nu verder? Na de vakantie zullen we op regelmatige basis samenkomen om een 

stappenplan te maken.  Uiteraard zullen we, voordat er beslissingen genomen wor-

den, eerst u als gemeenteleden raadplegen. Zonder u zullen er geen verregaande be-

slissingen genomen worden.  

 

Met de zekerheid van de Liefde voor onze Hemelse Vader, 

die ons samenbindt, gaan we verder op de voorzichtig in-

geslagen weg en hopen zo te komen tot een realiseerbaar 

plan voor mogelijk behoud van een kerkelijke gemeente 

in ons dorp Rijsoord. 

 

U hoort nog van ons! 

Namens de kerkeraad, Ellie Lagendijk  
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 juli 2012 
 

De voorzitter heet allen welkom, zij leest Hebreeën 3 ”luisteren naar zijn stem” en 

gaat ons daarna voor in gebed. 

 

Het kerkenraadsverslag van 23 mei 2012 wordt, na een kleine tekstuele aanpassing 

met dank aan Mevr. C. Bode, goedgekeurd.  

 

De ingekomen stukken worden besproken en verdeeld over de commissies. 

- De inloopochtend in de Fontein zal op de zondag ervoor afgekondigd worden.  

- Ds. H. Offringa zal in de vergadering van augustus de 3 wijzigingsvoorstellen van de 

kerkorde toelichten. 

 

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

noemd. Er komt uit een wijkteam de volgende vraag naar voren: moet er vanuit de 

wijkteams aandacht zijn voor zieken die niet bij onze gemeente horen. We spreken af 

dat je altijd op persoonlijke titel aandacht kunt hebben voor zieken in je omgeving 

maar het is geen onderdeel van je taak als pastoraal medewerker. 

 

Vanuit beide wijkouderlingen wordt opgemerkt dat er tijdens het studieverlof en va-

kantie van ds. Offringa een goed en fijn contact was met ds. G. Olde. Regelmatig 

werd hij d.m.v. mail op de hoogte gehouden.  

De voorzitter spreekt haar dank uit naar de wijkteams en de wijkouderlingen voor het 

vele extra werk. 

 

a. N.a.v. het studieverlof gaat ds. Offringa 10 thema’s op papier uiteenzetten, per 

thema 1-2 pagina’s. Ook tijdens de gemeenteavond heeft hij al iets verteld over het 

studieverlof. 

b. Er is een verzoek voor de doop aan David Ferro van Wingerden, zoon van Nathan en 

Ilse van Wingerden.  

c. Ook het consulentschap via de Classis betreffende bijstand in het pastoraat voor de 

kerk van H.I.Ambacht wordt genoemd.  

d. Van 10 t/m 18 augustus is ds. Offringa op vakantie, er wordt vervanging geregeld. 

e. Wat betreft de nieuwe opzet voor permanente educatie van predikanten maken de 

predikanten zelf een scholingsprogramma, hieromheen worden cursussen enz. ge-

pland. Ds. Offringa moet een plan maken voor de komende 5 jaar.  

 

Pastoraal ½ uur. 

Dhr. D. Alblas licht zijn onderwerp ”De taken van een diaken” toe. De vraag tot hoe-

ver je hulp reikt en tot hoever de hulp van de diaconie gaat komt aan de orde. De 

laatste 15 jaar is er geen financiële hulpvraag bij de diaconie binnengekomen. Het 

vragen naar financiële situaties van mensen is een lastige kwestie. Hoe kun je steeds 

meer en meer missionair zijn? Het vraagt soms een ander denkpatroon. 

Dit onderwerp van missionair zijn zou een goed thema kunnen zijn voor een gemeen-

tezondag of een startzondag. Er ontstaan allerlei creatieve ideeën, maar hoe deze 

handen en voeten te geven is een moeilijke vraag. 
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Vacatures. 

Ouderling: Er is niemand beschikbaar voor de functie van wijkouderling en we beslui-

ten dit zo te laten. 

Voorzitter en scriba verlengen beiden met 1 jaar.  

Diaken: Dhr. C. IJsselstein komt in wijk A.  

Ouderling- scriba: Dhr. R (Ronald) Visser zal 2e scriba worden. Taakverdeling moet 

nog plaatsvinden. 

Pastoraal medewerkers: Mw. J. van Hal maakt haar periode van 4 jaar vol en mw. N. 

de Waard-van Wuijckhuijse verlengt met 1 jaar.  

We besluiten de bevestigingsdienst te vervroegen naar de zondag waarop ook de 

startzondag gepland staat en wel op 2 september. Dit omdat dan ook de voorzitter 

van de kerkenraad aanwezig is. Dhr. B. Sintemaartsendijk past het preekrooster aan.  

 

College van Diakenen: a. Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Vanuit het IDB is er 

het verzoek wat te doen bij rampen op plaatselijk niveau. Kunnen de kerken hun deu-

ren dan openen? Er worden contactpersonen gezocht. Dhr. en mevr. De Koning en de 

koster dhr. H. v.d. Starre worden gevraagd. 

b. Op 16 september zal de deurcollecte bestemd zijn voor Rwanda, de week ervoor 

zal dit worden afgekondigd. De opbrengst is voor een cadeau voor Rwanda. Ook de 

spaardoos wordt weer neergezet. 

 

College van Kerkrentmeesters: Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. Dhr. J. de Ko-

ning deelt met ons een gesprek dat hij had met mensen uit het noorden van Neder-

land waar de Hervormde en Gereformeerde kerken ook zijn samengegaan.  

 

G.O.T.: Er is gesproken over de geslaagde BBQ die nu vanuit G.O.T. georganiseerd 

werd en over de voorbereidingen voor de startzondag. Verder geen bijzonderheden te 

melden.  

 

Jeugdraad. 

a. Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen. We spreken af de tenten van het kamp nog 1 

jaar te behouden. In maart 2013 moet worden besloten wat we met de tenten doen.  

b. De structuur van de jeugdraad is aangepast en is nu weer up-to-date. 

 

Z.W.O.E. 

Het verslag van de vergadering volgt nog. Op 4 oktober zal de kerkenraad een maal-

tijd gebruiken in de Fontein met de gasten uit Rwanda. 

 

SARI. 

a. De reacties van de kerken binnen het SARI op de discussienota zijn allen positief. 

Wel zullen er 2 predikanten van de afgevaardigde kerken zitting hebben in het SARI. 

De enige aanpassing op de discussienota is dat het niet helder omschreven was dat 

andere commissies het SARI informeren via de afgevaardigden binnen het SARI. Com-

missies doen niet rechtstreeks verslag aan het SARI maar de deelnemende kerken mel-

den elkaar zaken tijdens een SARI overleg. Verder is er binnen het SARI gesproken 

over huisvesting van ouderen in Ridderkerk. Ds. M. de Geus heeft een brief opgesteld 

over de huisvesting van ouderen. Als er ziekte of ander leed optreedt, kan men vaak 

niet terecht in een Ridderkerks zorgcentrum waardoor er ook echtparen noodgedwon-

gen worden gescheiden van elkaar. Namens het SARI wordt hier breed aandacht voor 

gevraagd via onder andere B&W.  
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b. Er is een verzoek gekomen vanuit het SARI over het mede verantwoordelijkheid 

willen dragen voor de kerkdiensten in ’t Ronde Sant. Nu zijn de Levensbron en de 

Goede Herder Kerk samen verantwoordelijk voor de diensten in Reyerheem, ’t Ronde 

Sant en de Riederborgh. De vraag aan onze kerkenraad maar ook aan de andere ker-

kenraden binnen SARI is of wij hieraan bij willen dragen (2x per maand een ambtsdra-

ger en bij avondmaals-vieringen een diaken). In alle kerkelijke gemeenten moet dan 

ook gezocht worden naar kerkvrijwilligers om mensen van hun kamer naar de dienst 

te brengen enz..  

c. Wat betreft de deelname aan de Paasactie (Er is Hoop). We besluiten na het lezen 

van het mission statement niet mee te doen.  

 

Censura Morum. 

Niemand van de aanwezigen heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te 

vieren op 26 augustus. De scriba zal nog navraag doen bij mw. C. van Wingerden. Voor 

het thuisavondmaal is mw. M. de Koning bereid gevonden. 

 

Diversen:  

De gemeentebijeenkomst van 31 mei over verdere samenwerking met de Hervormde 

gemeente is een positieve bijeenkomst geworden. Vanuit de Hervomde kerkenraad is 

al afgesproken dat tijdens de kerk-school-gezinsdienst van 7 oktober er geen morgen-

dienst is in de Hervormde kerk. Voortaan zal tijdens de kerk-school-gezinsdienst in de 

ene kerk, de andere kerk gessloten zijn. Dhr. B. Sintemaartensdijk past het preek-

rooster hierop aan. Op 11 juli staat er weer een overleg gepland met afgevaardigden 

van beide kerken om de verdere uitkomsten van deze avond te bespreken. De vraag 

”wat bindt ons” zou een onderwerp kunnen zijn.  

 

Rondvraag:  

a. Mw. L. Janssen- v.d. Burg gaat het nieuwe jaarboekje verzorgen. Mw. R. van Game-

ren verzamelt alle wijzigingen en mw. L. Janssen verwerkt deze.  

b. Mw. J (Janis) van der Linden heeft aangegeven te willen stoppen met het beheer 

van de website van de kerk. Een opvolger is gevonden in de vorm van Peter en Caroli-

ne Roodnat.  

c. De kerkenraad krijgt de groeten van Antonia, de vriendin van Ton Haeck.  

d. Mw. M. de Koning bedankt voor de bloemen die ze kreeg na de breuk aan haar pols.  

e. Er is via de school een verzoek voor de kerstviering op 20 december 2012 in onze 

kerk. Dit is akkoord. 

 

Dhr. B. Sintemaartensdijk gaat ons voor in gebed, waarna de voorzitter de vergade-

ring sluit.   

 

- Verslag Elselien van Gameren - 

Van de redactie 
 

De ‘voorraad’ gedichten begint uitgeput te raken… en bij het zoeken 

naar leuke, goede, passende gedichten en uitspraken om RatW mee 

op te vullen, stuiten we regelmatig op stukjes die al eens geplaatst 

zijn. Als u/jij dus een toepasselijk gedicht/uitspraak hebt om te 

plaatsen, houden we ons van harte aanbevolen! 
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Delegatiebezoek Rwandezen  

 
In het juli/augustusnummer van Rijsoord aan’t Woord heeft u kennis kunnen nemen 

van het bezoek van de Rwandezen (18 september tot 9 oktober 2012. 

Hier volgt nog aanvullende informatie. 

Zondag 23 september is er één delegatielid in de kerkdienst aanwezig.  

Donderdag 4 oktober wordt er een bezoek gebracht aan onze gemeente door alle de-

legatieleden, dit bezoek wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Wanneer u 

hieraan wilt deelnemen, kunt u zich tot 2 oktober opgeven bij Janny Zijderveld. 

Zaterdag 6 oktober wordt in Sliedrecht het 25 jarig bestaan van de uitwisseling ge-

vierd, dit zal in de middag en avond gebeuren. 

Zondag 7 oktober wordt er een Dank- en Slotdienst in Slikkerveer gehouden, Afslui-

tend met een broodmaaltijd.  

Maandag 8 oktober worden de koffers gepakt en afscheid genomen van de gastgezin-

nen.  

Dinsdag 9 oktober vertrekt de delegatie naar Rwanda. 

 

Bij een afscheid hoort natuurlijk een ook een cadeau, wat ten goe-

de zal komen aan alle 18 Gemeenten. Zoals u weet hebben we al 

weken de spaardoos staan en 16 september is de deurcollecte ook 

bestemd voor het cadeau. De cadeaus bestaan uit een microfoon 

voor iedere gemeente en een bijdrage voor evangelisatie bijeen-

komsten in de regio Ruyumba en Remera. 

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en een fijne tijd te beleven 

met de delegatie. 

 

Namens de ZWOE groep, Wim IJsselstein 

Vanaf de Rijksstraatweg 
 

Wat is het waardevol om, vooral in gespannen tijden, lid te zijn van een gemeente die 

medeleven hoog in het vaandel heeft. Dat hebben we de afgelopen maanden sterk 

ervaren. 

Op zoveel manieren werd met ons meegeleefd en meegedragen. 

Kaarten met mooie gedichten, gebeden, lieve woorden, een hartelijke groet. Tele-

foontjes, bezoekjes, na de kerk even een praatje of een hand op de schouder. 

‘t Is voor ons hartverwarmend zo gedragen te worden door U, door jullie allen. 

Om de drie weken krijg ik bloedtransfusie, wat een opkikkertje geeft. 

De derde chemokuur is achter de rug en nu komt de moeilijke beslissing: verder of 

niet meer. 

Ook daar is veel gebed bij nodig. 

 

Nogmaals dank voor alle liefde om ons heen. 

Een groet voor u allen van 

 

Joop en Pieta Euser 
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Kerkelijke stand 
 
Gedoopt op 22 juli  
David Ferro  
zoon van Nathan en Ilse van Wingerden 
Mauritsweg 59 
2988 AG Rijsoord 
 
Verhuisd  
Mevrouw G. Verveer-Kooijman  
van Rijksstraatweg 151 
naar de Blije Borgh, kamer 225 
G. Alewijnszstraat 18 
3341 GD H.I.Ambacht 
 
Verhuisd  
Mevrouw M. v.Mastrigt-v.d.Ent  
van Strevelszicht 14 
naar de Riederborgh, kamer 104 
Boksdoornstraat 2 
2982 BC Ridderkerk 
 
Vertrokken  
Mevrouw S.M. Brouwer 
Rijksstraatweg 10 
naar Baarn 

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 september 
 
7 sept. 1936 
Mevrouw H. Bezemer-Oosthoek 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
7 sept. 1936 
De heer P. Kuiper 
Strevelszicht 27 
2988 AS Rijsoord 
 
15  sept. 1930  
De heer  C. Wilschut  
Pruimendijk 5  
2988 XM Rijsoord 
 
17 sept. 1932  
Mevrouw  P. Euser-vd Hout  
Langeweg 101  
3342 LD H.I. Ambacht 
 
23 sept. 1936  
Mevrouw E. de Ruiter 
Oudelandseweg 61 
2981 BT Ridderkerk 
 
23 sept. 1936  
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk 
Rijksstraatweg 117 
2988 BC Rijsoord 
 
24 sept. 1931  
De heer  P. van Oorschot 
Pruimendijk 58  
2989 AJ Rijsoord 
 
26 sept. 1936  
Mevrouw W. Wilschut-van Nes 
Strevelszicht 18 
2988 AS Rijsoord 
 
Door een abuis onzerzijds is in juli niet 
vermeld: 
 
20 juli 1937 
De heer T.J. van der Burg 
Vogelkersstraat 15 
2982 CX Ridderkerk 
 
Onze excuses, bij deze maken we ‘’t 
hopelijk een beetje goed! 
- de redactie - 
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NBG Bijbelleesrooster september 
  

Za 1  Spreuken 24:23-34 

Zo 2  Spreuken 25:1-14 

Ma 3  Spreuken 25:15-28 

Di 4  Spreuken 26:1-12 

Wo 5  Spreuken 26:13-28 

Do 6  Spreuken 27:1-14 

Vr 7  Spreuken 27:15-27 

Za 8  Psalm 54  

Zo 9  2 Koningen 21:1-18 

Ma 10 2 Koningen 21:19-26 

Di 11  2 Koningen 22:1-13 

Wo 12 2 Koningen 22:14-20 

Do 13 2 Koningen 23:1-14 

Vr 14  2 Koningen 23:15-30 

Za 15  Marcus 9:1-13 

Zo 16  Marcus 9:14-29 

Ma 17 Marcus 9:30-50 

Di 18  Marcus 10:1-12 

Wo 19 Spreuken 28:1-13 

Do 20 Spreuken 28:14-28 

Vr 21  2 Koningen 23:31-24:7 

Za 22  2 Koningen 24:8-17 

Zo 23  2 Koningen 24:18-25:7 

Ma 24 2 Koningen 25:8-17 

Di 25  2 Koningen 25:18-30 

Wo 26  Spreuken 29:1-13 

Do 27 Spreuken 29:14-27 

Vr 28  Openbaring 12:1-6 

Za 29  Openbaring 12:7-12 

Zo 30  Openbaring 12:13-18 

 

 

 

 

2 september -  uit Spreuken 25  

 

11 Een woord, in juiste vorm gespro-
ken, is als gouden appelen op zilve-
ren schalen.  
12 Een wijs vermaner bij een luiste-
rend oor, is een gouden ring en een 
fijn gouden sieraad.  

Ik geef (om) je... 
 
 

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand. 
Ik geef je Mijn sterkte, 
door Mij houd je stand. 

Ik geef je genade, een teken van trouw. 
Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou. 

 
Ik geef je Mijn blijdschap.  
Ik geef je Mijn kracht. 
Ik geef je Mijn uitzicht,  
het licht in de nacht. 

Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou. 
Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou. 

 
Ik geef je Mijn toekomst. I 
k geef je Mijn troost. 
Want Ik zal beschermen  
wat zwak is en broos. 

Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt. 
In Mij mag je rusten.  
Ik ben er voor jou. 

 
Ik geef je Mijn vriendschap, 

een arm om je heen. 
Ik geef je Mijn Woord, 

je bent nooit meer alleen. 
Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou. 

Ik geef je Mijn Geest,  
want Ik ben er voor jou. 

 
Al je vragen en zorgen  
vinden rust in Mij. 

Dus wees maar geborgen,  
Ik sta aan je zij. 

'k Heb alles gegeven,  
wat jij niet verdient. 
Ik wil in jou leven,  

want Ik ben jouw Vriend. 
 

Ronald Lammers 
 



La Pipe (30plus) 

De zolder van de Fontein is weer 

klaar voor het nieuwe seizoen. 

Koelkasten weer schoon, oud bier 

is geruimd, vers bier ligt al koud, 

de limonade zonder prik is verdwenen en nieu-

we bruisende flessen staan weer klaar. Zelfs het 

barpersoneel is voor de eerste ronde ververst. 

Ook bruisend want, op vrijdag 14 september 

a.s. (vanaf 20.30 uur) hopen Cora en Jantine op 

een grote opkomst van 30plussers.  

 Zin in een gezellige avond?                   

  Dat kan, want die is er iedere 2e 

   vrijdagavond van de maand! 

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  
 

 

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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Persbericht 

Tentoonstelling van schilderijen door Moslims en Christenen samen 

gemaakt, geïnspireerd door het thema liefde en verbondenheid 
 

Op 31 maart en 28 april hebben in Ridderkerk  Moslims en Christenen op initiatief van 

en onder leiding van Gerard van Halderen, samen  18 kleurrijke bloemenschilderijen/ 

collages gemaakt geïnspireerd door het thema liefde en verbondenheid.  Dit initiatief 

maakte deel uit van een veelheid van activiteiten die in Ridderkerk worden en zijn 

gehouden vanuit de contactgroep Moslims/Christenen Ridderkerk.  Het doel van de 

creatieve bijeenkomsten was om  moslims en christenen met elkaar te verbinden door 

middel van kunstbeoefening.  Het thema liefde en verbondenheid is daarbij gekozen 

vanuit de gedachte dat juist door daar het accent op te leggen  een kleine bijdrage 

zou kunnen  worden gelegd voor een vreedzamere samenleving.  Ook speelde mee de 

gedachte dat een dergelijk initiatief een inspirerend en  hoopgevend voorbeeld zou 

kunnen zijn voor anderen. 

Uit de reacties van de deelnemers na afloop van de bijeenkomsten bleek hoe leuk en 

mooi men het had gevonden om mee te doen.  Het op die manier met elkaar bezig 

zijn heeft  een fijne, inspirerende en  hoopgevende ervaring opgeleverd. Ook waren 

de deelnemers blij verrast over het eindresultaat en eigen prestaties op dit vlak.  

Hopelijk zal het eindresultaat ook anderen kunnen inspireren en hoop geven. Daarom 

zullen de schilderijen worden geëxposeerd in het gemeentehuis van Ridderkerk in de 

periode  28 augustus tot 20 september 2012. De schilderijen zullen als één grote bloe-

menzee worden getoond. Ook de persoonlijke interpretaties van liefde en verbonden-

heid zoals door de deelnemers beschreven zullen  te zien zijn. De officiële opening 

door burgemeester Attema zal plaatsvinden op vrijdagavond 31 augustus. 

 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Contactgroep Moslims Christenen te 

Ridderkerk. 

 

Hans Le Large 

Lid CMC 
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PCOB 
 

Op woensdag 26 september houdt 

de Protestants Christelijke Oude-

ren Bond (PCOB) weer haar maan-

delijkse bijeenkomst.  

 

Dominee P. Schelling uit Monster 

heeft enkele boeken geschreven 

en zal aan de 

hand van één 

van zijn boeken 

een thema be-

spreken.   

 

Iedereen van af 50 jaar is van 

harte welkom.  

Informatie over het lidmaat-

schap: tel. 417660. 

 

Deze bijeenkomst begint om 

14.00 uur en duurt tot ca. 16.00 

uur en wordt gehouden in de 

Christus is Koning Kerk aan het 

Dillenburgplein te Slikkerveer. 

 

Secretaris A. Bos 

 

Tienerviering 
 

We hopen dat iedereen uitgerust is en een fijne vakantie heeft ge-

had. In september komen we weer bijeen om een tienerviering te 

houden. Het thema is nog niet bekend. 

De tienerviering is voor jongens en meisjes die op voortgezet onderwijs zitten en 

wordt iedere 3e zondag van de maand  in de crècheruimte gehouden. 

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. 

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 16 september.   

  Thema: ? 

   Aanvang: 9.30 uur direct naar de crècheruimte. 

   Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur. 

   Iedere 3e zondag van de maand . 

 

Heleen, Elselien, Janis en Anda. 

Kindernevendienst 
 

Het seizoen is weer gestart! 

Voor de eerste keer, zondag 26 augustus, had 

ik een vrij verhaal uitgezocht dat mooi bij het 

thema paste: God houdt van ons zoals we zijn, 

of je nou flaporen hebt, of kromme benen, het 

maakt Hem niet uit. Wij vonden het best lastig 

om dat goede voorbeeld te volgen… soms zie 

je iemand die er een beetje anders uit ziet en 

hup, je hebt je woordje al klaar! Toch mogen 

we leren om geen vooroordelen te hebben! 

En… als je iets wilt leren is het moet je maar 

vaak het goede voorbeeld zien en dat zien we 

in de Bijbel en gelukkig ook vaak aan andere 

mensen! 

 

Enne… voor de mensen die in de kerk waren: 

het voorbeeldgraan dat de dominee mee had 

gebracht was volgens een goede kenner wel 

degelijk gerst! 

 

 

Groetjes,  

           

          Pia 
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Bazaar 2012 
 

De meeste mensen hebben vast weer veel leuke weekendjes achter de rug deze zo-

mer. Weekendje zeilen, weekendje camping, weekendje survivalen, weekendje ster-

renstaren, weekendje Lowlands, weekendje familiebezoek, weekendje bungeejum-

ping, weekendje Rijsoord, weekendje Zwarte Cross, weekendje palingvissen, week-

endje hotel, weekendje wadlopen of wat lopen, weekendje huifkarrijden en zo kun-

nen we er nog héél veel soorten weekendjes aan vast plakken. Leuke weekendjes, dat 

wel, maar het leukste weekendje moet nog komen. Namelijk het laatste weekend van 

september… want dan… is het bazaarweekend!! 

 

Een weekend waarin we mensen ontmoeten, goede zaken doen, soms onzinnige din-

gen kopen, lachen, met een schuin oog kijken wat de buurvrouw koopt, een luisterend 

oor kunnen zijn tussen de kramen door, teveel broodjes hamburger eten, lootjes ko-

pen en hopen op een taart of een worst, een rondje geven, en… waarin we weer mas-

saal naar de veiling komen.   

Ja, inderdaad, dit jaar hebben we (in tegenstelling tot vorig jaar) weer voldoende bij-

zondere kavels kunnen vinden tussen de door u gebrachte goederen, zodat we weer 

gezellig het geluid van de kloppende hamer mogen horen. De hamer in de hand van de 

ons inmiddels bekende veilingmeesters. 

Mocht u nog iets in huis hebben staan, liggen of hangen dat te bijzonder is om zo tus-

sen de kramen met tweedehands goederen te leggen, maar wat u wel graag aan het 

goede doel en kerk wilt schenken om te veilen, dan reserveren we hier graag nog een 

plaatsje voor. U kunt dan contact opnemen met Ria (tel.: 426208) die wij hier als er-

varingsdeskundige graag bij willen betrekken.  

 

Verder hebben we nog wat plaats in de opslag om spullen te bergen. De deuren van de 

opslag staan daarom nog open op: 

 

Zaterdag   1 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag   8 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag 15 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

Zaterdag 22 september van 10.00 uur tot 11.00 uur 

 

U weet inmiddels dat we grote meubels helaas niet kunnen bergen, maar mocht u 

toch van uw salontafel, bankstel, kast, bed of eethoek af willen, dan kunt u deze in 

de week voorafgaande aan de bazaar bij de kerk brengen. Uiteraard alleen als u al 

een vervanging heeft staan, wij zouden het niet prettig vin-

den als u bijvoorbeeld op de grond gaat slapen.  

Graag wel even in overleg, want het is de bedoeling dat het 

dan tijdelijk in de kerk komt te staan, in plaats van er voor. U 

kunt dan contact opnemen met Henk (tel.: 433458) of Diana 

(tel.: 427081). 

 

Mocht u uw geluk eens uit willen proberen, dan zijn er nog een aan-

tal loten (voor de verloting van mooie prijzen) te verkrijgen bij 

Marrie aan de Waaldijk (tel.: 490146). 

Wees er snel bij, want op = op!!    
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Ieder jaar, na afloop van de bazaar, bedenken wij dat het toch wel heel bijzonder is 

dat er zo’n 80 vrijwilligers tijdens het bazaarweekend in de weer zijn om ons te hel-

pen het geheel tot een feestje te maken. Met 8 personen is dat gewoon niet mogelijk 

en daarvoor uiteraard alvast onze hartelijke dank! Helaas horen we ook wel eens dat 

mensen teleurgesteld zijn dat ze niet zijn gevraagd. En dat willen we nu juist zo graag 

voorkomen, want iedere hulp is zeer welkom!! Gewoon een dagdeel of het hele week-

end, aan u de keus. Lijkt het u leuk om ook uw steentje bij te dragen, aarzel dan niet 

en bel gewoon een lid van de bazaarcommissie.  

 

Graag tot ziens tijdens de bazaar op en rond het kerkplein! 

 

Met een vriendelijk groet namens 

 

Nathan (tel.: 422660), Janneke (tel.: 424528), Dick (tel.: 427081), Arjan (tel.: 

425075), Henk (tel.: 433458), Daphne (tel.: 416042), Sander (tel.: 421656) en Diana 

(tel.: 427081) 

  
Bazaar 28 en 29 september 

Opbrengst ½ kerk en ½ Umutima Foundation 
  

Vrijdag 28 september Staat de tentflap open van 19.00 uur tot 23.00 uur 

Zaterdag 29 september Gaat de tentflap weer open van 10.00 uur tot 18.00 uur. 

  Om 16.00 uur gaat de veiling van start. 

  Om 17.30 uur vindt de trekking van de loten plaats. 

"PASSAGE"  Chr Maatschappelijke Vrouwenbeweging 
 

Op dinsdag 18 september hopen we met Passage het seizoen 2012/2013 te gaan star-

ten. Er ligt een nieuw programma klaar met onderwerpen op allerlei terrein. 

De leden krijgen dit thuisbezorgd en als u geïnteresseerd bent brengen we een exem-

plaar. Een telefoontje naar 421436 en u krijgt het. 

We hebben ruim 50 leden en daar kunt u zeker ook bij, u bent van harte welkom. 

 

De eerste avond komt mevrouw Annie Eggink-Steenhoek helemaal 

uit Maastricht naar Rijsoord om ons te vertellen over "The Pilgrim 

Fathers", dit was een groep mensen die in 1620 om geloofsrede-

nen uit Nederland, via Engeland, naar Amerika vertrok. U zult 

begrijpen dat het geen simpel reisje werd en dat ze het ook in 

Amerika niet gemakkelijk hadden. Op 18 september hoort u er 

alles van, mevr. Eggink weet er heel veel over te vertellen. 

 

We beginnen om kwart voor 8, in de Hoeksteen, graag tot ziens. 

Het bestuur 
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Opbrengst Collectes 
 
24 juni 2012 Kerk     €  151,50   
 Onderhoud gebouwen  €    94,92  
 Jeugdwerk PKN   €    38,61 
 
1 juli 2012  Kerk     €  220,50    
 Onderhoud gebouwen  €  130,60 
 Eigen jeugd    €    53,90 
 
8 juli 2012  Diaconie    €  179,65 
 Onderhoud gebouwen  €  112,45 
 Eigen jeugd    €    47,65 
 
15 juli 2012  Kerk     €  162,25 
 Onderhoud gebouwen  €  111,05 
 Eigen jeugd    €    49,80 
 
22 juli 2012  Kerk     €  190,85 
 Onderhoud gebouwen  €  144,35 
 Eigen jeugd    €    59,50 
 
29 juli 2012  Kerk     €  131,80 
 Onderhoud gebouwen  €  105,60 
 Eigen jeugd    €    41,25 
 
5 augustus 2012 Kerk     €  174,55 
 Onderhoud gebouwen  €  105,25 
 Missionairwerk   €    57,10 
 
12 augustus 2012  Diaconie    €  137,95 
  Onderhoud gebouwen  €    99,40 
 Missionairwerk   €    45,15 
 
19 augustus 2012  Kerk in Actie Zending  €  139,65 
 Onderhoud gebouwen  €    94,75 
 Missionairwerk   €    48,80 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Vaste vrijwillige bijdrage 
 

Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer 3554.03.250 

t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2012”. 

 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Collecte op zondag 23 september 2012 voor JOP 
 

Op zondag 23 september collecteren we voor de Jeugdorganisa-

tie van de Protestantse Kerk.  

Een vindplaats van Gods liefde, dat wil de Protestantse Kerk 

zijn voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden, dus ook 

voor kinderen! Als kerk willen we graag dat kinderen iets van 

het geloof, de hoop en de liefde mogen ervaren. Dat zij zich 

veilig, welkom en thuis kunnen voelen in onze kerk. Want juist 

in een veilige omgeving kunnen zij leren over God.  

Het landelijk jeugdwerk van de Protestantse Kerk ontwikkelt 

vanuit die gedachte speciale materialen voor kindvriendelijke 

gemeenten. Materialen waarmee voorgangers, ambtsdragers en 

jeugdwerkers ervoor kunnen zorgen dat diensten aansluiten bij 

de belevingswereld van kinderen en ook voor hen begrijpelijk 

zijn. Uw steun wordt gevraagd om deze materialen en trainin-

gen beschikbaar te maken voor alle gemeenten van de Protes-

tantse Kerk. Want daarmee helpen we de volgende generaties 

om te groeien in hun geloof. Helpt u mee? 

 

PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Verantwoording giften door het College van Kerkrentmeesters 
 

(in de periode van 23 juni 2012 t/m 22 augustus 2012) 

     

Via dhr. T.P. van der Burg   voor RATW   €   10,00 
Via dhr. W. IJsselstein   voor de kerk  €     4,00 
Via mw. P. de Waard-van Wuijkhuijse       voor RATW   €   10,00 
Via Ds. G.H. Offringa   voor de kerk  €   20,00 
 

Uit de nalatenschap van dhr. A.C. (Ton) Haeck heeft de kerk een legaat ontvangen 

van € 50.000,00.  Door het CVK wordt nagedacht over een bestemming.  
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Ontvangen gift door het College van Diakenen: 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
 
Via Mevr. N. de Waard  Dagboek  €  10,00 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift. 
 
Nico Baars 
Penningmeester College van Diakenen 

Mensenkind… 

 

Gods kind, 

je mag  

groeien  

in Zijn Tuin 

je mag  

bloeien  

in Zijn Zon 

je mag  

stralen  

in Zijn Licht 

voor  

Zijn aangezicht 

door  

de Mensenzoon... 

 

Gods Zoon 
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Uitvoering oratorium “MENSENKIND’ - 

Ontmoetingen met Ezechiël 

 
Op zondagavond 11 no-

vember a.s. is er in de 

“Levensbron” een heel spe-

ciale V.O.O.R.dienst. Ik ge-

bruik met opzet het woord-

je ‘heel’, omdat eigenlijk 

elke VOOR dienst van zichzelf al speciaal is. M.n. 

voor de niet-Ridderkerkers: het voorvoegsel ‘voor’ 

heeft een dubbele betekenis als iets zeer positiefs 

en als afkorting voor ‘Vieringen en Ontmoetingen 

in Oecumenisch verband Ridderkerk’. Deze vierin-

gen hebben een eigen karakter, ademen een spe-

ciale geest/Geest en worden al heel wat jaren 

met een groeiend aantal voorgangers en gemeen-

teleden voorbereid en uitgevoerd. En laat dat nu 

altijd haast vanzelf nog goed gaan ook! Maar de 

dienst van 11-11 wordt nog extra speciaal door de 

première van het speciale oratorium “Mensenkind” 

rondom het Bijbelboek Ezechiël. Ik zal eerlijk zeg-

gen: had dit boek in het voorjaar niet op het lees-

rooster gestaan, dan was ik er zeker niet aan be-

gonnen om hier 12 nieuwe liedteksten bij de ma-

ken. Achteraf heb ik er mijn handen meer dan vol 

aan gehad, maar ben ik nu ook wel heel blij met 

de aparte ontmoetingen met deze aparte profeet, 

wiens teksten ik mede heb proberen te lezen in 

het licht van eigentijdse vragen.  

Of dat allemaal gelukt is en wat we er dan aan 

hebben? Ik zou zeggen: kom en oordeel zelf. Aan 

de muziek zal het zeker niet liggen, aangezien 

Dirk Zwart daar ook ditmaal voor tekent.  

Locatie V.o.o.r.dienst: kerk "Levensbron", Jan Luy-

kenstraat 10, Ridderkerk, aanvang 19:00u. Allen 

van harte uitgenodigd! 

Ds. Martin de Geus 

 

PS. Voor zangliefhebbers uit de (wijde) regio: 

Interkerkelijk koor ‘Salem’ nodigt wie mee wil 

doen aan “Mensenkind” van harte uit om zich 

op te geven als projectzanger(es) en vanaf 1 ok-

tober gedurende 5 maandagen van 20 – 21.45 

uur met ons mee te oefenen in de Goede Her-

derkerk, Seringenstraat 1 te Ridderkerk.  

Info en aanmelding via jokebok@planet.nl,  

tel. 0180-420857 

Een zoektocht 

 

Een zoektocht naar jezelf… 

een zoektocht door dit leven. 

Ben je wel de moeite waard? 

Heb je iets weg te geven? 

Kun je iets betekenen 

voor je medemens? 

Of heb je daar de kracht niet voor 

lijd je zelf intens? 

Een minderwaardigheidsgevoel… 

gekrenkt of lamgeslagen? 

Ziekte,pijn of ander leed, 

je hebt het maar te dragen! 

Je vindt jezelf niet goed genoeg, 

niet waardig of niet wijs; 

dan wordt het tijd om op te staan, 

ga op ontdekkingsreis! 

Ontdek dat jij jezelf mag zijn 

met fouten en gebreken! 

Want God heeft jou geschapen, 

geschapen naar Zijn beeld. 

Je kreeg van Hem talenten 

en gaven toebedeeld. 

Heb moed om er iets mee te doen, 

deel uit en je zult merken, 

hoe waardevol een mens kan zijn, 

een ander kan versterken. 

Een luisterend oor, een schouderklop, 

't zijn kleine zonnestralen, 

waaruit God's grote liefde blijkt 

op mensen neer te dalen 

Hij geeft je kracht om door te gaan, 

te werken hier op aard. 

Voor Hem ben je bijzonder, 

voor Hem ben jij ''goud waard''!!! 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 

 

De classis in het nieuws     

 

Jezus leeft en Hij geeft leven 

Dat is na de pauze het thema van de vergadering van de classis op donderdag 20 sep-

tember. 

“Het is een voorrecht om te geloven en bij een kerk te horen. Geloof opent de ogen 

voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip 

te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. We leren erdoor te leven onder 

de open hemel van Gods liefde. In de kerk worden we ingewijd in het leven met God. 

De kerk is meer dan alleen maar een menselijke vereniging. De kerk bestaat bij de 

gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar een 

werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is Hij zelf in 

hun midden. Daar is de kerk.” 

 

Zo begint de visienota van onze Protestantse Kerk. Ze kreeg als titel mee: ‘De hart-

slag van het leven’. Deze titel is ontleend aan een lied waarvan de hele regel luidt: 

“Is de hartslag van het leven niet de liefde van de Heer?” Dat is voor onze kerk de 

kern. Het gaat om het hart dat klopt door geloof, hoop en liefde. Een hart dat klopt 

omdat er meer is dan onze mogelijkheden en onmogelijkheden. Dat meer wordt ons 

gegeven door de levende Geest. Met die hartslag is er toekomst voor het geloof, toe-

komst voor de kerk en ook toekomst voor de Protestantse kerk. 

 

Voor de pauze stellen twee nieuwe predikanten in de classis zich voor, namelijk ds. 

C.A. van der Graaf en ds. A.W. Mol. Zij hebben een beroep aangenomen naar respec-

tievelijk de hervormde wijkgemeente Elim te Hendrik-Ido-Ambacht en naar de Gere-

formeerde Kerk te Zwijndrecht. 

En zoals gebruikelijk, stelt onze gastgemeente zich ook voor.  

De vergadering van de classis is openbaar. U bent van harte welkom om mee te pra-

ten. Onze gastgemeente is de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. We be-

ginnen 20 september om 19.30 uur en eindigen nooit later dan 22.00 uur. 

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

 

Riet Smid, scriba Protestantse classis Dordrecht, telefoon 078 681 35 39,  

e-mail: scriba@classisdordrecht.nl  

BAZAAR - BAZAAR - BAZAAR -  BAZAAR -  BAZAAR 

28 SEPTEMBER VAN 19.00 23.00 UUR 

29 SEPTEMBER VAN 10.00 - 18.00 UUR 

VEILING: 16.00 UUR         -          VERLOTING 17.30 UUR 

     U KOMT TOCH OOK ? 
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Oikocredit: laagste risico-indicatie en hoog sociaal rendement 

 

Terwijl de wereld van het ene naar het andere spor-

tieve hoogtepunt rent (EK Voetbal, Wimbledon, Tour 

de France, Olympische Spelen en Paralympics), wor-

den er op andere terreinen ook records gebroken. 

Misschien nog wel veel belangrijkere records. Nog 

nooit werden zo veel mensen in arme landen door 

microkrediet bereikt. Met een kleine lening kunnen 

ze een betere toekomst voor hun kinderen creëren. 

Kinderen kunnen naar school en krijgen betere gezondheidszorg. En dit alles zonder 

subsidies en zonder de steeds meer opdrogende geldstroom uit de potjes van ontwik-

kelingssamenwerking. Nee, ze doen het allemaal zelf. Deze mensen lenen een klein 

bedrag, vaak niet meer dan 100 euro, om een eigen bedrijfje op te zetten en daarmee 

in hun eigen onderhoud te voorzien. Ongeveer 98 procent van de microkredietleningen 

wordt netjes, met rente, terugbetaald. Zijn dat niet grotere prestaties dan die van 

topsporters die met grote subsidies van overheden en bonden kunnen werken?  

 

De ware kampioenen zijn dus al die miljoenen mensen die hun lot in eigen handen ne-

men. Oikocredit helpt ze daarbij. Niet met subsidies en sponsorcontracten maar met 

een eenvoudige lening. Omdat het geld terugkomt, kan het daarna weer aan iemand 

anders worden uitgeleend.  

 

Stabiele belegging 

  

Oikocredit is door de Wereldraad van Kerken opgezet om mensen in ontwikkelingslan-

den de mogelijkheid te bieden het heft in eigen hand te nemen. Dat doet Oikocredit 

al 37 jaar. Omdat Oikocredit geen giften geeft, maar leningen verstrekt, hoeft Oiko-

credit u niet om een gift te vragen. U kunt wél overwegen een deel van uw spaargeld 

te investeren in Oikocredit. 

Oikocredit Nederland Fonds (ONF) heeft de laagst mogelijke risico-indicatie (nr. 1 op 

een schaal van 7). Dit, omdat het Oikocredit Nederland Fonds al sinds haar oprichting 

(tien jaar geleden) een stabiel dividend uitkeert van 1,55 procent.  

Laat u van uw beste kant zien en beleg in het Oikocredit Nederland Fonds! U maakt 

dat mensen het beste uit zichzelf halen. Een mooie Olympische gedachte en een chris-

telijke daad om daaraan bij te dragen!  Zie www.oikocreditnederland.nl, neem con-

tact op met het kantoor in Utrecht ( 030-2341069) of met  

 

Coen Zuidema 

Vrijwilliger Oikocredit Nederland 

0172 – 444 940    c.zuidema1@hetnet.nl 

AANDACHT 

We hebben elkaar nodig, dat is toch zonneklaar? 

Want mensen willen warmte en aandacht voor elkaar. 

Waarom niet even praten? Waarom geen lieve lach? 

Zo zorg je voor een lichtpunt, ook op een donkere dag; 

iemand die naar je luistert, iemand die met je praat. 

Dat is nou juist het gene waar 't bij een mens om gaat. 
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Groot Benefietconcert in de Bethelkerk te Zwijndrecht 
 

‘Geef Kinderen in Brazilië een nieuwe toekomst’ is het thema  van  dit benefietcon-

cert dat zal worden georganiseerd op vrijdag 28 september 2012 in de Bethelkerk aan de 

Rotterdamseweg 73, 3332 AD te Zwijndrecht. De aanvang is 19.30 uur terwijl de kerk-

zaal om 19.00 uur geopend zal zijn. De toegang is gratis. 

 

Aan dit concert zal medewerking worden verleend door het 

Vocaal Ensemble ‘Chantibelle’ uit Zwijndrecht o.l.v. Ilona 

Vooijs –de Kievit, het Christelijk Reiskoor ‘Holland Zingt’ 

o.l.v. Adri Pootvliet, Edwin Vooijs, vleugel, André de Jager, 

orgel, Jolanda den Houter, hobo en Renate Hooijer-Poortvliet, 

dwarsfluit. Het geheel zal worden ondersteund door een bea-

merpresentatie.  

 

Het Vocaal Ensemble zal ondermeer garant staan voor een bijzondere vertolking en pre-

sentatie van delen uit ‘The Man Armed’ van Karl Jankins in een bewerking van Edwin 

Vooijs en ‘Psalm 23’ (Brother James Air) van J.L. MacBeth Bain. Het Reiskoor brengt een 

zeer gevarieerd repertoire dat varieert van het zingen ‘Psalm 105’ van Hary Hamer tot 

een swingende uitvoering van een ‘Negro Spiritual medley’ in een bewerking van A. 

Poortvliet. Bovendien zullen beide koren ook nog enkele malen gezamenlijk optreden. 

Daarnaast zal er ook nog gelegenheid zijn om  samen te zingen en te luisteren naar in-

strumentale intermezzo’s.  

 

Het concert wordt muzikaal afgesloten met het lied ‘The Battle Hymn of the Republic’ 

uitgevoerd door alle medewerkenden en waarbij ook het publiek gevraagd wordt om het 

overbekende refrein ‘Glory, glory hallelujah’ mee te zingen! Hetgeen hopelijk een fan-

tastische finale wordt van een onvergetelijke avond.  

 

Met een geweldig financieel resultaat, want het doel van dit 

concert zal zijn geld in te zamelen voor de stichting ‘Children 

Asking’, een stichting die zich ten doel heeft gesteld om kinde-

ren die leven in de sloppenwijken van Sao Paulo, Brazilië, ge-

loof, hoop en liefde te geven. En daar is veel geld voor nodig, 

vandaar dat er die avond een collecte zal worden gehouden 

voor dit goede doel.  

 

Halverwege het concert wordt een pauze ingelast en kan men een kopje koffie of thee 

kopen en elkaar ontmoeten.  

Ook zal de collecte worden geteld en omdat alle medewerkenden geheel belangeloos 

medewerking verlenen èn door donaties van diverse sponsoren er geen andere kosten 

gemaakt zullen worden, kunnen we aan het einde van de avond direct de netto op-

brengst van dit benefietconcert bekend maken.   

 

Voor meer informatie: www.childrenasking.org/nl.  

U bent van harte uitgenodigd dit concert bij te wonen.  

 

Namens de organisatie, B.J.Voerman (078) 681 75 83 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

24 

CD “BRON VAN LEVEN” –  

Interkerkelijk koor ‘SALEM’ ZINGT VOOR WATER 

 
Op zaterdagavond 29 september  a.s. is de feestelijke première van de CD “Bron van 

leven”. Deze CD verschijnt bij het zilveren bestaan van het interkerkelijk koor Salem 

uit Ridderkerk.   

Predikant en koorlid ds. Martin de Geus schreef voor die gelegenheid 24 nieuwe lied-

teksten, inclusief een compleet Ordinarium (moeilijk woord voor de vaste onderdelen 

van de liturgie), allemaal op muziek gezet door Dirk Zwart, kerkmusicus en dirigent 

van het koor. Naast een organist, fluitiste en trompettist zijn er onder de musici – be-

halve Dirk zelf op de vleugel – ditmaal ook enkele strijkers.  

De CD “Bron van leven” brengt ook leven in het door droogte geteisterde Tanzania. De 

winst op de CD en het concert schenkt het koor namelijk aan een project voor het 

slaan van waterpompen en het aanleggen van een irrigatiesysteem in het dorp Mambo 

in Tanzania. Met het brengen van water zal dit dorp voor het eerst zelf in staat zijn om 

in de eerste levensbehoeften van de bevolking te voorzien.  

Tijdens het concert zal met beelden en woorden het project worden toegelicht.  

Meer bijzonderheden over koor, concert en project zijn te vinden op de website met 

het veelzeggende adres www.zingenvoorwater.nl.   

De toegang bedraagt  € 10,-- per persoon en de cd kost € 17,50, maar wanneer u vóór 
25 september via bovengenoemde site de toegangskaart(en) bestelt, ontvangt u € 2,50 
korting en kost de CD slechts € 15,--. 
Locatie concert: kerk "Levensbron", Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk, aanvang 20:00 

uur.  

U/jij bent van harte uitgenodigd om dit bijzondere jubileumconcert bij te wonen. 

 

Met een muzikale groet, namens het interkerkelijk koor ‘Salem’, 

Mieke Monster-van Prooijen, secretaris 

mieke.monster@gmail.com 

tel. 0180-427248, 06-38927574 

Samen zingen in de Breepleinkerk 

 
Onder het motto : 'ZINGEN MAAKT BLIJ' houdt de Breepleinkerk een  

Koor-en samenzangdienst op zondag 16 september a.s. waaraan medewerken:  

 

Het  Gemengd koor “River Voices “  - o.l.v. Everhard Zwart,   

Het kinderkoor “De Regenboog “ o.l.v. Hidde Zwart, trompet Hidde Zwart 

de organist Martin Mans, - meditatie ds. W. Scheltens   

 

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 
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Uitnodiging concert van  

CMK de Verenigde Zangers 
 

Zaterdag 29 september 

geeft het Barendrechtse 

mannenkoor de Verenig-

de Zangers een concert 

in de Dorpskerk van 

Heerjansdam. 

Het koor zal een gevarieerd programma 

ten gehore brengen. Naast liederen uit 

het christelijk repertoire zullen er liede-

ren te beluisteren zijn uit de films Home 

on the range en Exodus. Ook klassieke 

muziek staat op het programma: Die 

Nacht van Franz Schubert en het slaven-

koor uit de opera Nabucco van Verdi. 

 

Het zal een interactieve avond worden. 

Bij verschillende liederen zal uw mede-

werking worden gevraagd. Niet alleen 

luisteren maar ook fijn samen zingen. 

Dit zal gebeuren onder de bezielende 

leiding van dirigent John Bakker. De mu-

zikale begeleiding is in handen van Lenn-

art Moree.  

De aanvang is om 20.00 uur. De toegang 

is gratis. Bij de uitgang zal er een collec-

te zijn om de kosten van deze avond te 

bestrijden. 

 

U bent hartelijk welkom op 29 septem-

ber in de Dorpskerk.  

Zondagavondzang in  

de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht 

nodigt u graag uit voor de 297ste zondag-

avondzang die gehouden wordt op zon-

dag23 september a.s. om 19.30 uur in de 

Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 

te Zwijndrecht. De organist is André de 

Jager. Cor de Haan geeft leiding aan 

koor- en samenzang. 

Voor het Gereformeerd Kerkkoor 

Zwijndrecht is de vakantie voorbij. 

Na een periode van rust beginnen we 

met onze eerst repetitie op donderdag 

30 augustus a.s. om 20.00 uur in de 

Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in 

Zwijndrecht. 

Het koor gaat een uitdagend seizoen 

2012 – 2013 tegemoet. Naast de bekende 

zondagavondzangen met als hoogtepunt 

de 300ste zondagavondzang, zal ook me-

dewerking worden verleend aan de 

kerstdoelenconcerten 2012 in december. 

Ook voor 2013 wachten er enkele inte-

ressante concerten,  binnen en buiten 

Zwijndrecht. 

Meezingen? Meebeleven?   

U bent van harte welkom op onze repe-

tities of op onze uitvoeringen. 

 

Namens het Gereformeerd Kerkkoor 

Zwijndrecht, Ries Knook 

‘Elfje’ 

Een elfje is een kort gedichtje van vijf regels bestaande uit: 1e regel----1 woord; 2e 

regel----2 woorden; 3e regel----3 woorden; 4e regel----4 woorden; 5e regel----1 woord 

De vijfde regel moet een samenvatting of de clou zijn van het gedichtje. Als voor-

beeld: dit is een ‘elfje’ voor het nieuwe kerkelijk seizoen: 

 

tijd 

de ruimte 

om te gebruiken 

Gods weg te volgen 

leven 

Maakt u eens een elfje? We zien ‘t graag tegemoet op www.opstandingskerkrijsoord.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 


