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Stencilen:  

Maandag 27 mei 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Donderdag 30 mei 

om 13:00 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand juni 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 24 mei 

bij 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 52 

2989 AJ Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 

 

De vlam van Pinksteren blijft branden. 

Het is zeker, ons leven ligt in Gods handen. 

 

De geest van Pinksteren geeft levenskracht en stervensmoed. 

De vlam zorgt voor passie in alles wat je doet. 

 

Zonder die vlam, ben ik een lege huls. 

Zonder twijfel geeft Gods geest 

ons telkens een krachtige impuls 
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Erediensten 
 

Zondag 5 mei  

09.30 uur : Ds. A.J. Krol uit Gorinchem 

Kindernevendienst : Lineke Baars 

Kinderoppas : Annelieke en Petra Bezemer 

Chauffeur : G.T. van der Waal en C.A. Alblas 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen Jeugd 

 

Donderdag 9 mei   HEMELVAARTSDAG (in de Opstandingskerk) 

09.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Joop van Wingerden 

Collecte : 1eKerk in Actie Zending 

   2e Onderhoud 

   Deurcollecte Eigen Jeugd 

 

Zondag 12 mei 

09.30 uur : Dhr. J. Oorebeek uit Barendrecht 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Kinderoppas : Celine en Jacqueline de Jong 

Chauffeur : H. Bestebreurtje en Cl. Bezemer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen Jeugd 

 

Zondag 19 mei   PINKSTEREN 

Vanaf 09.10   Inzingen met Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Sabrina Alblas en Pia van der Linden 

Kinderoppas : Christian den Hartog en Marian de Vree 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk in Actie Zending 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte Eigen Jeugd 

 

Zondag 26 mei  Heilig Avondmaal 

  Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Kinderoppas : Mariëlla en Liane Janssen 

Chauffeur : H. van Hal en J.W.A. Klootwijk 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 
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Pinksteren 
 

Met Pinksteren kwam er een Grote Kracht, uitgaande van God, over de mensen.  

Die kracht, de Heilige Geest, geeft mensen het vermogen om over de eigen grenzen 

te gaan. Ze leren talenten, gaven, mogelijkheden en doorzettingsvermogen in zich-

zelf ontdekken, waar ze eigenlijk niet op gerekend hadden. Gods kracht komt in 

mensen en geeft hen het vermogen om hier, in de aardse werkelijkheid, iets te laten 

zien van het Koninkrijk van God. De gelovigen bleven niet meer bij de pakken neer-

zitten, maar trokken de wereld in. Ze verkondigden het evangelie aan alle volken, 

zoals Jezus van hen gevraagd had. Pinksteren is dan ook het geboortefeest van de 

kerk. 

Maar Pinksteren is meer. Pinksteren is ook het feest van de motor van de kerk. 

Want waar halen al die miljoenen mensen in al die miljoenen Christelijke gemeenten 

en gemeenschappen altijd weer de kracht vandaan om zich in te blijven zetten voor 

het Koninkrijk van God? Precies. De Heilige Geest is nog steeds werkzaam, en de 

kracht van de Geest wordt keer op keer in mensen vernieuwd, als ze daar in gebed 

om vragen. Daarom wordt ieder jaar stilgestaan bij Pinksteren. 

Laten wij dan ook, vervuld met de Heilige Geest, vertellen aan een ieder die op ons 

pad komt over Gods Koninkrijk. 

 

Uw Geest in onze aderen 

Wij weten, God, dat Uw Geest over de aarde waait, 

maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet. 

Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait. 

Daarom: laat uw Geest in ons leven breken. 

Laat hem als bloed door onze aderen stromen, 

zodat we geheel door Uw wil worden aangejaagd. 

Laat hem als bloed door onze aderen stromen, 

zodat we ons hart openstellen om U te dienen. 

Laat uw Geest ook over de volkeren waaien, 

over Europa en het rijke Amerika, 

Uw geest die barmhartig en dienstbaar maakt. 

Laat Uw Geest waaien over Afrikaanse volkeren, 

Uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst. 

Laat Uw Geest door onze aderen stromen, 

Uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen. 

Laat Uw Geest door onze aderen stromen, 

Uw Geest die mensen tot ontmoeting brengt 

en huizen open zet voor vreemden. 

Laat Uw Geest door onze aderen stromen, 

als warm bloed uit ons hart, 

zodat Uw koninkrijk openbreekt 

over heel de aarde 

tot in lengte van dagen. Amen. 

 

Anthony Gittins, Nigeria 

Uit: Hoor mijn roepen. 

 

De ZWOE wenst u gezegende Pinksterdagen toe. 
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Bij de kerkdiensten 
 

Op weg naar het feest van Pinksteren – en de zondag erna – kiest het Gemeenschappe-

lijke Leesrooster samen met Kind op Zondag voor lezingen uit het Johannes evangelie. 

Gastvoorgangers staat het uiteraard vrij om daarvan af te wijken. Wat dat betreft la-

ten we ons verrassen! 

 

Op zondag 5 mei, Bevrijdingsdag, gaat ds. A.J. Krol uit Gorinchem bij ons voor. De 

vlag mag wapperen en we zingen het Wilhelmus. 

 

Op donderdag 9 mei is het Hemelvaartsdag. Er is dan een gezamenlijke dienst met de 

hervormde gemeente, en ik ben gevraagd om voor te gaan. Mijn tekstkeus staat nog 

niet vast, maar ik onlangs las ik Kolossenzen 3: 1 – 4 en dat Schriftgedeelte lijkt me 

het overwegen waard. De dienst begint om 9.00 uur, in de Opstandingskerk. 

 

Op zondag 12 mei zal dhr. J. Oorbeek uit Barendrecht onze voorganger zijn. 

 

Met Pinksteren, op zondag 19 mei, vieren wij het feest van de Heilige Geest. Van 

oudsher is Pinksteren het feest van de zending. Het evangelie is niet alleen vóór of 

ván ons, maar is ook bestemd voor de einden der aarde. We lezen uit de profetie van 

Joël 2: 28 – 32. De combinatie met Johannes 20: 19 – 23 is uitdagend. Met Pinksteren 

stellen wij ons open voor de ontmoeting met de Heer en voor de goddelijke Geest die 

ons bevrijding brengt. 

 

Zondag 26 mei vormt een voorlopige afsluiting van het kerkelijk jaar. We hebben onze 

feesten gevierd: het Kerstfeest, het Paasfeest en Pinksteren. We lezen uit het evange-

lie van Johannes hoofdstuk 3 over het gesprek met Nicodémus. In deze perikoop wor-

den belangrijke elementen uit ons christelijk geloof genoemd. Op deze zondag willen 

we ook brood en wijn met elkaar delen in de viering van het heilig Avondmaal: wij 

verkondigen de dood des Heren, totdat Hij komt! Maranatha! 

 

Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

ds. Herman Offringa 

Zieken(t)huis 
 

Mw. N. Pikhaar (Ds. Sleeswijk Visserstraat) liep bij het paardrijden een bekkenbreuk 

op. Zij werd geopereerd en verblijft voor verder herstel en revalidatie in het Maasstad 

Zorghotel te Rotterdam. 

Mw. K.B. van Nes – van den Hout (Torenmolen) voelde zich al enige tijd niet goed. Zij 

onderging een medisch onderzoek en de uitslag is ongunstig. Op het moment van 

schrijven verblijft ze in het Albert Schweitzerziekenhuis (locatie Dordwijk).  

 

Wij wensen onze zieken en allen die om hen heen staan veel sterkte toe in alle aan-

dacht en zorg die ziekte met zich meebrengt. In geloof mogen wij zeggen dat als de 

Heer ons een kruis te dragen geeft Hij ons daartoe ook de kracht zal schenken. 

  

ds. G.H. Offringa 
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Wij gedenken 

 
 

Op donderdag 11 april 2013 overleed Jan Nugteren op de leeftijd van 87 jaar.  

Tot voor kort woonde hij met zijn vrouw aan de Lagendijk, ruim een jaar gele-

den werd hij opgenomen in verpleeghuis Smeetsland.  

 

Op woensdag 17 april hebben wij afscheid van hem genomen en zijn lichaam 

in de aarde gelegd. Tijdens de dienst bij het afscheid herdachten zijn kinde-

ren het kleurrijke leven van hun vader. Deze gedachtenis vormde de achter-

grond voor de overdenking rondom de psalm die we zongen en lazen.  

Het geloof was heel belangrijk voor hem. Op zijn eigen manier droeg hij de 

Bijbelse wijsheid over op zijn kinderen en droeg hij het uit in het werkzame 

leven van alledag. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn 

pad (Psalm 119:105).  

 

Hij leefde eenvoudig en dienstbaar. Begin jaren ’60 was hij enkele jaren ou-

derling, maar hij kon dat moeilijk combineren met het eigen agrarisch loonbe-

drijf dat onder zijn handen groeide en bloeide. Het hartinfarct in 1980 legde 

zijn leven stil, maar na een grote operatie knapte hij weer goed op.  

Het loonbedrijf had hij inmiddels samen met zijn oudste zoon Arie voortgezet. 

Toen Arie in 2004 op 53-jarige leeftijd overleed, werd ook het loonbedrijf be-

ëindigd. Het waren verdrietige gebeurtenissen voor het gezin van Arie, voor de 

familie, en in het bijzonder voor vader Jan.  

 

In Psalm 131 lazen we over afscheid nemen en je toch geborgen weten, over 

de opgave om de ziel tot rust brengen.  

De laatste jaren waren wat dat betreft ook een opgave. Tijdens de laatste ja-

ren verminderde zijn geheugen. Dat hij geen auto meer mocht rijden was een 

groot offer voor hem. En toen hij ruim een jaar geleden uit bed viel, zijn heup 

blesseerde en daarna niet meer thuis kon blijven wonen. Hij miste zijn vrouw 

naast hem, maar zijn karakter bleef opgewekt.  

 

De laatste vier maanden zijn wel zwaar geweest. Hij heeft gevochten, maar 

zich uiteindelijk overgegeven in Gods liefdevolle handen. In dat geloof hebben 

wij afscheid van hem genomen.  

 

Wij bidden om Gods troostende nabijheid voor zijn vrouw en kinderen, voor de 

kleinkinderen en verdere familie. De nagedachtenis aan Jan Nugteren zij hen 

en zij ons tot zegen. 

 

 

Ds. G.H. Offringa 
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Huwelijksjubileum 
 

Arie en Toos Klootwijk-Sandee, Vecht 12, 2991 RP in Barendrecht 

waren op 27 april 40 jaar getrouwd. Een feestelijke dag!  

Ook vanaf deze plaats willen wij hen van harte geluk toewensen en 

nog vele goede jaren samen onder Gods trouwe hoede en zegen. 

 

ds. G.H. Offringa 

Contact met de predikant 

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

te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 

bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m 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, vanwege catechisatie). 

Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag 

een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

Psalmen onderweg 
 

Op donderdag 11 april jl. schoof een mooie groep gemeenteleden aan voor een bij-

eenkomst van Psalmen onderweg. We lazen deze eerste keer Psalm 146 en ieder kon 

zeggen wat hem of haar raakte in deze indringende tekst. We volgden de oude metho-

de van ‘Lectio Divina’. Deze term betekent letterlijk ‘goddelijke lezing’.  

Het is een oefening die het hart opent voor Gods Woord en de gevoelig maakt voor de 

verbinding die er is – of kan zijn – tussen onze eigen werkelijkheid en de werkelijkheid 

van God. Als afsluiting hebben we de Psalm samen gezongen.  

 

De volgende keer is op donderdag 23 mei a.s. in de Fontein. De bijeenkomsten begin-

nen om 9.30 uur en ze duren een klein uur. Ze kunnen zonder probleem ook afzonder-

lijk bezocht worden. 

 

ds. Herman Offringa 

Zomervakantie predikant 
 

In dit kerkblad wil ik alvast aangeven dat mijn “grote vakantie” loopt vanaf maandag 

27 mei tot en met maandag 24 juni 2013. In het volgende kerkblad noem ik de gege-

vens voor contactadressen etc. 

 

ds. Herman Offringa 
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Onroerend goed 

 
Wie een onderwerp kiest voor een periodieke studieverlof zal daarin voor een deel 

ook “een vorige oorlog voeren”. In mijn tweede gemeente (2001 – 2009) maakte ik 

een ingrijpend Samen-op-Weg-proces mee. Grote bestuurlijke veranderingen inclusief 

het afstoten van een kerkgebouw. In de vergaderingen en in het mijn bezoekwerk ont-

moette ik de wrijving en de slijtage die met deze processen gepaard gaan.  

Er is inmiddels veel ervaring opgedaan met kerken die samengaan, en zijn er allerlei 

handboeken verschenen (waaronder een boek over de sluiting en herbestemming van 

kerkgebouwen*). 

 

Om bij het begin te beginnen: wie een nieuwe gemeente sticht, die moet alles van de 

grond af aan opbouwen. Dat vergt grote inspanningen en investeringen. Daarbij is het 

ook zo dat sommige gevestigde gemeenten geen eigen kerkgebouw (meer) hebben, 

maar hun ruimte huren voor hun samenkomsten van de gemeente. Verschillende ge-

vestigde gemeenten hebben geen eigen pastorie (meer).  

Hoe zit het in Rijsoord? Gereformeerd Rijsoord heeft a) een eigen kerkgebouw, b) een 

eigen kerkelijk centrum, en c) een eigen pastorie. Dat is een grote rijkdom! Het is fijn 

dat onze website de geschiedenis van de gebouwen ook onder de aandacht brengt. 

 

De huidige Opstandingskerk (Rijksstraatweg) stamt uit het 

1889. Deze kerk is kort na de stichting van de gemeente 

gebouwd en in gebruik genomen. De locatie aan het water 

is bijzonder. In de loop der tijd zijn er enkele verbouwingen 

geweest. De kerk heeft een mooi orgel, het door het tonge-

welf is de akoestiek droog te noemen. 

 

Naast de Opstandingskerk staat de oude pastorie uit 1917. 

Dit riante gebouw werd voor het eerst bewoond door ds. 

Kuijvenhoven, die een goede woning had bedongen. Deze 

pastorie is nu in gebruik als kerkelijk centrum De Fontein. 

 

De huidige pastorie (een ruime, twee onder één kap woning) is eigendom van de ge-

meente en wordt bewoond door de huidige predikant. 

 

Ondanks de informatie op de website denk ik dat maar weinig gemeenteleden zich 

bewust zijn van het feit dat de kerk deze gebouwen in eigendom heeft en haar kapi-

taal vormen. En misschien moet je dat ook niet teveel benadrukken.  

In zekere zin zijn deze gebouwen gebruiksvoorwerpen van de gemeente. Een zakelijk 

ingestelde collega zei tegen mij: “In de kerk gaat het niet om het bezit, maar om de 

dienst”, en ik denk dat velen in Rijsoord dat ook zo voelen. Misschien is het wel vol-

doende als alleen de kerkenraad weet van de lasten en de baten van de gebouwen. 

Dat het voldoende is als een verantwoordelijk college van kerkrentmeesters de pre-

cieze staat van onderhoud kent en in voorkomende gevallen ingrijpt. 

 

Dit neemt niet weg dat velen een persoonlijke, soms ook historische band met hun 

eigen kerkgebouw hebben. Die gevoelens komen aan de oppervlakte als er sprake is 

van veranderingen aan of zelfs het afstoten van een kerk.  
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Ook daar heeft Gereformeerd Rijsoord ervaring mee opgedaan. In tijden van groei 

werd er verbouwd en werd er elders een tweede kerkruimte ingewijd, die later bij 

krimp weer werd afgestoten.  

Voor de predikanten en hun gezinnen werden pastorieën gekocht of gehuurd. Er werd 

een verenigingscentrum (de Bron) gebouwd, en later weer verkocht. 

 

Mettertijd hebben velen een persoonlijke band gekre-

gen met het lokale kerkelijk erfgoed en hebben daar 

ook veel voor over.  

Onlangs hield een briefschrijver in de krant een plei-

dooi voor het behoud van een schaapskudde, ik meen 

op de Veluwe. Hij vond die schaapskudde een levend 

monument en subsidie waardig. Hij schreef: “Is een 

monument niet iets dat we met z’n allen de moeite 

waard vinden om voor onszelf en het nageslacht te 

koesteren en te bewaren vanwege bewezen culturele 

diensten?”  

Met Psalm 23 in het achterhoofd denk ik: dat is mooi 

geformuleerd. 

 

ds. Herman Offringa 

 
* H. Bisseling, H. de Roest & P. Valstar (red.), Meer dan hout en steen. Handleiding voor sluiting en 

herbestemming van kerkgebouwen. Boekencentrum 2011 

Kerkelijke stand 
 

Verhuisd 

br. J. v.d. Burg van de Mauritsweg naar  

De Elf Ranken 

Reling 5.07  

Middeldijkerplein 28  

2993 DL Barendrecht 

  

Ingekomen van de GK van H.I.Ambacht  

fam. C.A. Kroos en A.C. Kroos-Ruinard  

met 3 gedoopte kinderen, 

Weteringsingel 208 

 3342 AN  H.I.Ambacht 

  

Ingekomen van de HK van H.I. Ambacht  

zr. W.M. Wiessenberg 

Pruimendijk 132   

2989 AK Ridderkerk 

  

Overleden op 11 april j.l.  

br. J. Nugteren 

op de leeftijd van 87 jaar 

gewoond hebbend Lagendijk 283 

Kerkelijk Bureau 
 

Voor het opnemen van attestaties enzo-

voorts, kunt u terecht bij:  

 

H. D.W. Alblas 

Mauritshoek 22 

2988 EA Ridderkerk 

tel.: 0180 423566 

e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden 

of verhuizing graag een bericht in ver-

band met de kerkelijke administratie. 
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NBG Bijbelleesrooster Mei 

 
Wo 1 Psalm 6 

Do 2 Hebreeën 4:14 - 5:10 

Vr 3 Hebreeën 5:11 - 6:8 

Za 4 Hebreeën 6:9-20  

Zo 5 Hebreeën 7:1-10 

Ma 6 Hebreeën 7:11-28 

Di 7 Hebreeën 8:1-13 

Wo 8 Hebreeën 9:1-14 

Do 9 Hebreeën 9:15-28 

Vr 10 Hebreeën 10-1-10 

Za 11 Hebreeën 10:11-18 

Zo 12 Psalm 7 

Ma 13 1 Koningen 1:1-21 

Di 14 1 Koningen 1:22-40 

Wo 15 1 Koningen 1:41-53 

Do 16 1 Koningen 2:1-12 

Vr 17 Psalm 10 

Za 18 Johannes 14:1-14 

Zo 19 Johannes 14:15-31 

Ma 20 Johannes 15:1-17 

Di 21 Psalm 12 

Wo 22 Lucas 5:17-26 

Do 23 Lucas 5:27-39 

Vr 24 Psalm 20 

Za 25 Spreuken 8:1-21 

Zo 26 Spreuken 8:22-36 

Ma 27 Spreuken 9:1-18 

Di 28 Lucas 6:1-11 

Wo 29 Lucas 6:12-26 

Do 30 Lucas 6:27-38 

Vr 31 Lucas 6:39-49 

 

 

 

 

 

2 Moge de HEER u antwoorden in 

dagen van nood en de naam van 

Jakobs God u beschermen, 

3 moge hij hulp zenden uit zijn hei-

ligdom, uit Sion u bijstaan. 

 

Uit Psalm 20 - vrijdag 24 mei 

Verjaardagen in Mei 
 
3 mei 1938 
Mevrouw J. Zijderveld-Koorneef 
Rijksstraatweg 124 
2988 BL Rijsoord 
 
8 mei 1930  
Mevrouw  C. Nugteren 
Koningshof 5 
2981 DA Ridderkerk 
 
23 mei 1926 
Mevrouw A. Tameeris-Euwijk 
Ds. Jamesstraat 18 
kamer 110 
4926 BK Lage Zwaluwe 
 
28 mei 1937 
Mevrouw R. van Gameren-Huizer 
Oranjestraat 2a 
2991 CL Barendrecht 

 

Van Harte Gefeliciteerd! 
 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  
2 en 16 mei 

Waar?       In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, voor de ge-

zelligheid zorgen we met elkaar!     

          

 

 

 

Tot ziens! 

   La Pipe 
 

We slaan deze maand een keertje  

over in verband met het  

Hemelvaartsweekend.  

U bent weer van harte welkom  

op 14 juni. 
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Rijsoord, april 2013 

 

Broeders en zusters van de Rijsoordse kerken, beste gemeenteleden, 

 

“Hoe zit het nu toch met die gesprekken tussen onze beide Rijsoordse kerken?” Dit 

wordt ons als kerkenraadsleden regelmatig gevraagd. En omdat ook bij u wellicht de-

ze vraag leeft hebben we besloten een nieuwsbrief te maken om u allen weer eens bij 

te praten. 

 

Er is achter de schermen al een hoop werk verzet. Na een aantal verkennende ge-

sprekken en een positief advies vanuit de gemeente avonden in mei 2012 is een con-

tactgroep vanuit beide gemeenten (zie kader) geformeerd. Omdat we de verdere sa-

menwerking goed doordacht en zorgvuldig willen invullen was het nodig eerst een 

“plan van aanpak” te maken. Dus daarmee zijn we aan de slag gegaan. 

 

Door de contactgroep is een plan opgesteld, de zogenoemde: “Integratienota PKN ge-

meenten Rijsoord”. Dit plan beschrijft in een aantal stappen (of fasen) hoe de samen-

werking steeds verder kan worden ingevuld. Dit stuk is in een gezamenlijke kerken-

raadsvergadering en vervolgens in beide kerkenraden afzonderlijk besproken. Ook 

dhr. Nico Evers (gemeenteadviseur vanuit de PKN) heeft het stuk gelezen en voorzien 

van commentaar. Hierna is het stuk binnen de contactgroep opnieuw besproken en 

waar nodig aangepast. Na goedkeuring door de kerkenraden zal dit stuk als basis voor 

verdere acties gebruikt worden. 

 

Twee belangrijke taken zien wij nu als eerste voor ons: 

1. Het gezamenlijk verwoorden van onze theologische uitgangspunten. 

2. Het gezamenlijk verwoorden van onze visie en missie. Wat wordt daarmee bedoeld? 

Kortweg het volgende: welke gezamenlijke opdracht hebben wij als kerk in Rijsoord 

en hoe willen we in de toekomst de gemeente vormgeven. 

 

Hierbij heeft dhr. Nico Evers op ons verzoek een adviserende rol met betrekking tot 

het proces. Over de theologische uitgangspunten gaan de kerkenraden binnenkort met 

elkaar in gesprek. De resultaten van daarvan moeten de basis vormen voor een verde-

re uitwerking van onze toekomstvisie. We zullen u daarover informeren en dan uitno-

digen om hierover mee te praten. 

 

Het is duidelijk dat in beide gemeenten mensen zijn die graag spoedig concrete resul-

taten willen zien van een verdergaande samenwerking. Aan de andere kant zijn er 

mensen die hierbij juist vragen of twijfels hebben. Het is goed om ook hierover met 

elkaar in gesprek te gaan. 

 

U ziet het, er gebeurt al heel wat ook al merkt u er in de dagelijkse 

praktijk van de gemeente misschien (nog) niet veel van. Toch is er 

hier en daar ook al wel iets zichtbaar. Denk aan de school-, kerk- 

en gezinsdiensten waarbij wij voortaan allen in één kerkgebouw 

worden verwacht en aan onze gemeenschappelijke presentie op de 

Rijsoorddag. Was het u al opgevallen? Het zijn misschien in onze 

ogen kleine dingen. Maar Jezus ziet dingen vanuit een ander per-

spectief. Lees maar eens na in Matt. 13:31-32. 
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Wij mogen geloven dat we in Hem de verbinding met elkaar zullen behouden: we die-
nen immers allen dezelfde Heer. 
 
In dit geloof willen we op de hierboven aangegeven weg verder gaan. We houden u op 
de hoogte. 
 
Met hartelijke groet, 
De contactgroep 
 
De contactgroep bestaat op dit moment uit: 
 
Dhr. Maarten van der Staay   Dhr. Kees Lagendijk 
Mevr. Ellie Lagendijk     Dhr. Jaap van Gent 
Mevr. Caroline Bode     Dhr. Jan de Koning 
Dhr. Ronald Visser     Dhr René Barnard 
Dhr. Arie Bazen      Mevr. Cora van Wingerden 
Dhr. Dick Alblas 

Tienerviering in mei en juni 
 

In de maand mei hebben we ook een tienerviering. Het is de week na Pinksteren. Wij 

zullen het tijdens de tienerviering hebben over de Geest die door Jezus beloofd wordt 

aan zijn volgelingen. Ook tegenwoordig zijn er mensen die zich door God geroepen 

voelen om iets te gaan doen. Dat kan ver weg zijn, maar ook dichtbij. 

 

Alles op een rijtje:   Tienerviering: zondag 26 mei 

     Thema: Fulltime geïnspireerd! 

     Aanvang: 9.30 uur direct naar de crècheruimte 

     Afsluiting in de kerk om ongeveer 10.30 uur 

 

In de maand juni hebben we onze laatste tienerviering van het seizoen. Deze tiener-

viering houden we op 16 juni. 

We willen deze viering gebruiken om het seizoen af te sluiten. We willen met elkaar 

ontbijten en een spel spelen. We zullen de gehele kerkdienst in de crècheruimte blij-

ven. 

 

Heleen, Elselien, Janis en Anda 

Hé j ij  da a r  z et  ‘ m  o p!  

 

Het i s  m ei . Di t i s  een  erg belan gri j k e ti j d
 vo o r veel j eu gd . Exam en ti j d . 

Oo k  i n  o n z e gem een te i s  er j eu gd  d at exam en  d o et. Heel veel s terk
te m et h et 

exam en . Daarn a i s  h et af w ac h ten … . W at z al d e u i ts lag z i j n ?  

Oo k  vo o r h et gez i n  i s  h et een  s pan n en d e peri o d e m et veel 

s tres s . 

Ik  h o o p vo o r i ed ereen  d at h et h ard e w erk en  w o rd t belo o n d  

en  d at er d e k o m en d e ti j d  veel exam en f ees ten  w o rd en  ge-

vi erd  i n  R i j s o o rd . 

         A n d a d en  Harto g 
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Kom in ons midden, 

Geest van opstandigheid, 

die ons de moed schenkt 

om in te gaan, 

tegen alles wat kleineert, 

tegen alles wat het uitzicht ontneemt, 

tegen alles wat misbruikt en schendt, 

tegen alles wat onvrede brengt. 

 

Kom in ons midden, 

Geest van opstandigheid, 

die ons de kracht geeft 

om mee te werken 

aan alles wat gerechtigheid bouwt, 

aan alles wat tranen droogt, 

aan alles wat leven bevordert, 

aan alles wat strijdt tegen de dood. 

 

Kom in ons midden, 

Geest van opstandigheid, 

die ons leert geloven 

in alles waarin liefde woont, 

in alles wat kloven overbrugt, 

in alles wat verzoening brengt, 

in alles wat Christus  

de mensen heeft geboden.   

 
- Alfred Bronswijk - 

>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

Bazaar 2013 
  

U kunt uw spullen voor de bazaar weer 

kwijt bij de opslag op zaterdagochtend  

25 mei van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

  

Kleding die u niet meer draagt kan nog 

steeds worden ingeleverd voor verkoop 

voor de bazaar. 

 

De kar is voor € 5,= per dagdeel te huur. 

 

Inmiddels zijn er al 20 kavels voor de 

veiling die wij weer graag willen hou-

den, maar wij zoeken er uiteraard nog 

meer. 

 

Voor de bovenstaande punten kunt u te-

recht bij Ria (tel.: 426208). 

 

Heeft u nog ergens in een laatje koffie-

punten liggen van DE, wij willen er graag 

mooie prijzen voor halen. U kunt deze 

inleveren aan de Mauritsweg 33. 

  

Met een groet  

namens de bazaarcommissie 

'Passage' C.M.V. 
 

Op dinsdag 14 mei komen we weer bij elkaar in de Hoeksteen en dat wordt dan ook 

alweer de laatste avond van seizoen 2012/2013. 

Die avond krijgen we bezoek van 'De Herman Singers' uit Waarder. 

Zij zingen voor een goed doel, een kindertehuis in Mombassa in 

Kenia, waar aidswezen, hiv geïnfecteerde en weggegooide kinde-

ren worden opgevangen. 

Eén van de zangers heeft een kaasboerderij en daarover heeft hij 

een presentatie, ook is er een quiz. 

 

Al met al een gevarieerde avond waar we alle leden verwachten.  

En natuurlijk zijn gasten ook van harte welkom! We beginnen om kwart voor 8. 

 

Tot ziens,  het bestuur 
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 Nacht van Gebed 
 

In de Hervormde kerk wordt in de nacht van 24-25 mei alweer voor de vijfde keer de 

'Nacht van Gebed' gehouden. Open Doors organiseert dit jaarlijkse evenement. Een 

klein stukje vanaf de website:  

 
Wat is de Nacht van Gebed? 

Tijdens de Nacht van Gebed wordt er door christenen in Nederland en België gebeden voor de 

christenen uit de Vervolgde Kerk. De Nacht van Gebed wordt georganiseerd vanuit Open Doors.  

  

Wanneer is de Nacht van Gebed?  

De Nacht van Gebed is ieder jaar het eerste weekend na Pinksteren. Maar u kunt ook een Nacht 

van Gebed organiseren op het door u gewenste moment.  

  

Wat gebeurt er tijdens de Nacht van Gebed? 

Tijdens de Nacht van Gebed worden er filmfragmenten getoond over vervolgde christenen of over 

een land waar christenen worden vervolgd. Daarna kunt u aan de hand van de gebedspunten voor 

die persoon of dat land bidden. Er zijn verschillende gebedsrondes.  

  

Waarom ‘s nachts bidden? 

Jezus trok zich terug om de hele nacht te bidden. Paulus en Silas gingen om middernacht in de ge-

vangenis in gebed en de gemeente van Petrus bleef ‘s nachts vol vuur bidden, toen Petrus gevan-

gen zat. Talloze keren spreekt de Bijbel van onophoudelijk bidden, dag én nacht. Vervolgde chris-

tenen hebben uw gebed hard nodig.  

 

(Meer lezen? www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed/organiseer-een-nacht-van-gebed/) 

 

Het programma in de Hervormde kerk is als volgt: 

 

• De kerk gaat open om 06.45 uur. 

• Om 07.00 wordt het eerste filmpje vertoond, daarna is het eerste gebedsmo-

ment (mensen hoeven niet hardop te bidden; iemand doet dat aan de hand 

van de aangeleverde punten door Open Doors). 

• Tot ongeveer 08.00 uur zijn er vier filmpjes en gebedsmomenten. 

• Daarna is er een gezamenlijk ontbijt mogelijk in de Hoeksteen. 

 

U bent van harte welkom om mee te doen met de nacht van Gebed. U hoeft zich niet 

op te geven maar in verband met de inkoop voor het ontbijt is het handig als we we-

ten dat u komt; als u dat dus al van te voren van plan bent dan horen we het graag. 

 

Hartelijke groet vanuit de Hervormde kerk, 

Evert Bunt 

evert.bunt@zonnet.nl 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

14 

Lunteren, De Werelt 
 

Vier uw vakantie midden in de natuur! 

 

Midden op de Veluwe in het groene hart 

van Nederland ligt Lunteren. Rondom 

het dorp vinden we een uitgestrekt na-

tuurgebied omringd door bossen, heide-

velden en zandverstuivingen. Ideaal om 

te wandelen en te fietsen. In de directe 

omgeving zijn er veel aantrekkelijke be-

zienswaardigheden zoals het nationaal 

Park de Hoge Veluwe, het Nederlands 

Openlucht museum en het Paleis het 

Loo. 

Er zijn prachtige rondritten met de 

(rolstoeltoegankelijke) bus te maken. 

Denk hierbij aan een kastelentocht of 

een uitstapje naar een van de nabijgele-

gen musea. Ook een mooie huifkartocht 

door het Luntersche Buurtbos behoort 

tot de mogelijkheden. 

 

Hotel De Werelt is ruim van opzet en 

rolstoeltoegankelijk. De kamers zijn 

verdeeld over meerdere vleugels. Alle 

kamers zijn voorzien van een badkamer 

met douche, toilet, tv en een alarme-

ringssysteem. Ook beschikt het hotel 

over aangepaste kamers met hoog– laag-

bedden en een aangepaste badkamer 

met douche en toilet. Het hotel heeft 

een beperkt aantal eenpersoonskamers. 

In het restaurant worden elke dag ont-

bijt, lunch en diner voor u geserveerd. 

De chef-kok houdt graag rekening met 

speciale diëten en (vegetarische) wen-

sen. Verder heeft het hotel een sfeer-

volle lounge en een gezellige bar. Er is 

een winkel, waar u terecht kunt voor 

leuke souvenirs en in de aan het bos 

grenzende tuin zijn diverse zithoekjes, 

waar u van de omgeving kunt genieten. 

 

Wilt u meer informatie of reserveren 

neem dan gerust contact op met Kees 

IJsselstein, tel. 424255. 

 

Uw Diaconie 

26 mei AVONDMAAL 

 
Collecte is dan bestemd voor: 

ARK MISSION Jubileumproject 

Bijbels voor wereldkinderen! 

 

In 2013 bestaat Ark Mission 100 jaar.  

Al een eeuw lang hebben zij wereldwijd 

duizenden mensen een Bijbel gegeven. 

En daar willen zij graag mee door gaan. 

Als jubileumcadeau willen zij daarom 

wereldkinderen op vier continenten – 

Zuid-Amerika, Europa, Afrika en Azië – 

blij maken met Jezus woorden van lief-

de, vergeving en hoop. 

6000 Boliviaanse straatkinderen willen 

we blij maken met een kinderbijbel en 

andere bijbelse materialen! Daarmee 

kunnen zij Gods liefde en troost ontdek-

ken in hun zware bestaan. 

10.000 bijbels voor Oekraïense school-

kinderen. Via het onderwijsprogramma 

My First Steps krijgen zij les in bijbelse 

normen en waarden. 

Naast bijbelse tekst-en werkboeken ont-

vangen de kinderen een kinderbijbel. 

Dankzij uw gift helpt u mee om 16.000 

Ghanese kinderen te leren lezen, met 

behulp van de Jezus Messias Stripbijbel 

in hun eigen stamtaal! Omdat zij geen 

Engels spreken maken zij op die manier 

in hun eogen taal kennis met het leven 

van Jezus Christus. 

In India zijn heel veel kinderen die wel 

kunnen lezen en schrijven, maar zij 

hebben geen eigen Bijbel of andere 

christelijke boeken. Dit komt vooral 

doordat christelijke minderheden steeds 

vaker worden gediscrimineerd, vervolgd 

en aangevallen. 5000 kinderbijbels en 

zondagsschoolboeken worden cadeau 

gedaan. 

 

We vragen u om deze 

collecte met een ruim 

hart te steunen!! 

 

      Uw Diaconie 
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Nooit mogen wij vergeten 
 

Nooit mogen wij vergeten 

wat hoogmoed heeft misdaan, 

een nieuw geslacht moet weten 

hoe bang zijn heengegaan 

de mannen en de vrouwen, 

een lange lijdenstrein - 

De oogst van blind vertrouwen 

is hooguit bloed en pijn. 

 

Nooit mogen wij vergeten 

dat oorlog oorlog zaait 

dat elke oude vete 

weer nieuwe wreedheid maait; 

Slechts liefde doet ontspruiten 

vruchten die zuiver zijn: 

vreugde zo zoet als druiven, 

vrede die vloeit als wijn. 

 

Nooit mogen wij vergeten: 

haat won nog nooit een strijd - 

elk hart dat wil vergeven, 

dat overwint altijd! 

Het leed is nooit verleden, 

de doodstrein nooit voorbij, 

tenzij Gods vrede heden 

bloeit als een bloem in mei. 

 

A.F. Troost 

Sparen voor de “kleine projecten” Rwanda 

 
In de 40 dagentijd hebben we weer gespaard voor de “kleine projecten” dit jaar is on-

ze Partnergemeente Giko aan de beurt. 

Wat de kleine projecten inhouden heeft u in het februari nr. van Rijsoord aan’t Woord 

kunnen lezen. 

Wij zijn u zeer dankbaar, dat we weer zo’n mooi bedrag bij el-

kaar gespaard hebben, nl. € 360,00. Met dit bedrag ondersteu-

nen wij het belangrijke werk van deze projecten in Rwanda. 

 

Nogmaals onze hartelijke dank. 

 

Namens ZWOE en diaconie, Wim IJsselstein 

PCOB 

 
Op woensdag 29 mei houdt de Protestants 

Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 

weer haar maandelijkse bijeenkomst. 

 

De heer H. van de Leur uit Sliedrecht zal 

de aanwezigen letterlijk proefondervinde-

lijk duidelijk maken wat de relatie is tus-

sen smaak en kwaliteit.  

Hij zal o.a meegebrachte producten zelf 

laten proeven. 

 

 

 

 

 

 

Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur en 

duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehou-

den in de Christus is Koning Kerk aan het 

Dillenburgplein te Slikkerveer.  

Iedereen vanaf 50 jaar is van harte wel-

kom. Informatie over het lidmaatschap: 

tel. 417660. 

 

Secretaris A.Bos     
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Opbrengst Collectes 
 

23 maart 2013  Stichting ALS Nederland  € 885,97 
 

24 maart 2013  Kerk in Actie 40-dagentijd  € 176,04 
   Onderhoud gebouwen  € 131,61 
   Eigen jeugd    € 54,70 
   Spaardoos Rwanda   € 68,62 
 

28 maart 2013  Diaconie     € 162,60 
   Onderhoud gebouwen  € 78,06 
 

31 maart 2013  JOP      € 250,00 
   Onderhoud gebouwen  € 182,70 
   Eigen jeugd    € 81,39 
   Spaardoos Rwanda   € 75,00 
 

7 april 2013  Kerk      € 187,15 
   Onderhoud gebouwen  € 122,90 
   Missionairwerk    € 57,87 
 

14 april 2013  Diaconie     € 207,71 
   Onderhoud gebouwen  € 144,30 
   Missionairwerk    € 69,14 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

Met vriendelijke groet, 

Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het  

College van Kerkrentmeesters 
(in de periode van 23 maart 2013 t/m 19 april 2013) 

 

Via mw. G. Lodder      wijkgeld Elisabet  € 75,00 
Via mw. J. van Hal      voor de kerk   €   5,00 
Via mw. C. Holdermans-van der Burg   voor de kerk   € 10,00 
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse  voor de kerk   € 10,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de kerk   € 10,00 
 

Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 

Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Matt. 13: 31-32 

 

Hij hield hun een andere  

gelijkenis voor:  

'Het koninkrijk van de hemel 

lijkt op een zaadje  

van de mosterdplant dat iemand 

meenam en in zijn akker zaaide. 

Het is weliswaar het kleinste  

van alle zaden, maar  

het groeit uit tot de grootste on-

der de planten.  

Het wordt een struik,  

en de vogels van de hemel  

komen nestelen in de takken.'   

(meer weten? Pag. 6/7) 

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 2013”. 

 

Bas Sintemaartensdijk, 

Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 

In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 

Via de heer W. Haasjes   Paasattentie  € 10,00 
Via mevrouw L. Klootwijk   Kerk    € 10,00 
Via mevrouw J. van Hal   Paasattentie  €   5,00 
Via mevrouw J. Lodewijk   Paasattentie  €   5,00 
Via mevrouw C. Sinterniklaas  Diaconie   € 15,00 
Via mevrouw J. Zijderveld   Bloemen   € 20,00 
 

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 

Nico Baars 

Penningmeester College van Diakenen 

Projectgroep '40-dagenkalender' 2013 
 

Na afloop van het vrijdagavondgebed in onze kerk op 15 maart jl. is er een collecte 

gehouden voor het noodfonds van het IDB (Interkerkelijk Diakonaal Beraad). Dat nood-

fonds voorziet -in samenwerking met het Maatschappelijk Werk van Aafje en de Socia-

le Dienst- in financiële hulp bij acute nood waar reglementaire hulp niet mogelijk is. 

Deze inzameling heeft het bedrag van € 106,20 opgebracht, dat inmiddels is overge-

maakt naar de desbetreffende rekening. 

 

De dag daarop was er een Stiltewandeling vanuit onze kerk. We zijn per auto naar de 

parkeerplaats bij restaurant de Wevershoeve gereden.  

Daar kregen de wandelaars een kaartje met daarop de te overdenken tekst : 1 Johan-

nes 4 : 10 uit de Naardense Bijbel: 

 

Hierin bestaat de liefde  

niet dat wij God hebben liefgehad  

maar dat Hij óns heeft liefgehad 

 en zijn Zoon gezonden heeft  

als zoenoffer voor onze zonden 

 
     Na afloop van onze rondgang door de Wevershoek hebben we 

onze gedachten met elkaar gedeeld. 

De groentesoep en vegetarische wortelsoep aangevuld met 

broodjes en krentenbollen smaakten heerlijk na de koude wan-

deling. 

Tot slot werd er een inzameling gehouden voor de gemaakte 

kosten, waarbij de meeropbrengst bestemd was voor een ZWO

-project van Kerk in Actie.  

                Zo kon er € 29,50 overgemaakt worden naar het goede doel. 

          Het waren op weg naar Pasen zinvolle bijeenkomsten. 

 

Namens de Projectgroep “40-dagenkalender 2013” 

Willie van Prooijen en Wilma Barnard 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 

De classis in het nieuws 
Hoe ga je als kerk om met verscheidenheid? 

 

Verschillen zijn er in elke gemeente. We ondervinden meer dan eens dat die lastig 

zijn. Het uitbannen ervan is onmogelijk, behalve als ons een gemeente voor ogen 

staat waarin iedereen precies hetzelfde denkt en gelooft. Die gemeente bestaat niet. 

Hierover praat de classis op 16 mei in de Immanuëlkapel, Pruimendijk 99, 2989 AH 

Ridderkerk. U bent allemaal van harte welkom om mee te praten over dit onderwerp. 

We beginnen de vergadering om 19.30 uur. Ds. Piet Schelling, die over dit onderwerp 

het boek ‘Mijn gelijk en ons geluk’ schreef is de inleider van deze avond. 

 

Het onderwerp staat dicht bij ds. Schelling zelf. Toen hij als predikant begon was hij 

vol vertrouwen dat het hem zou lukken om alle gemeenteleden erbij te houden. De 

praktijk bleek echter anders. Hij zag een echtpaar vertrekken dat zich meer aange-

trokken voelde tot een evangelische gemeenschap. Een veertigjarige vrouw ging weg 

omdat ze vond dat het moderne levensgevoel te weinig aan bod kwam. Een ander ge-

meentelid miste te veel van wat het gereformeerde voorgeslacht had doorgegeven. 

Als iemand afhaakte trok hij zich dat aan. Hij voelde zich tekortschieten. Waarom had 

hij de vervreemding van enkele gemeenteleden niet kunnen tegenhouden? Wat was er 

fout gegaan? 

Schelling beschrijft in zijn boek treffend dat de gemeente van Christus een bont ge-

zelschap is. Van mensen die stuk voor stuk een andere levensgeschiedenis hebben, die 

op uiteenlopende manieren in de maatschappij staan en ook een heel verschillende 

geloofsbeleving hebben. “Sommigen hebben er behoefte aan hun geloof uit te dragen, 

anderen hebben geen durf, of zien geen noodzaak op hun geloofstrommel te slaan. 

Eigenlijk is het verbazingwekkend dat de leden van een zo gemêleerde groep bij el-

kaar blijven”, stelt de auteur vast. “Er moet wel een sterke drijvende kracht onder 

zijn.” Eenheid en verscheidenheid staan niet tegenover elkaar, maar zijn twee kanten 

van verbondenheid. 

Voor mensen die vinden dat eenheid het hoogste goed is, heeft hij een boodschap: 

“Wij moeten één zijn! Hoe vaak is deze zin niet uitgesproken. Wanneer we zoveel na-

druk leggen op eenheid, is er het gevaar dat we onze eigenheden tekortdoen. Een te 

sterke roep om eenheid kan zelfs onbarmhartige trekken krijgen. Als ermee wordt be-

doeld dat we hetzelfde moeten denken en geloven, kan dat benauwen en in het ergste 

geval sektarische trekken krijgen.” 

 

Behalve praten over verscheidenheid, zullen op 16 mei ook drie nieuwe predikanten in 

onze classis zich zullen voorstellen. Op 17 maart werd ds. C. J. Don verbonden aan de 

hervormde wijkgemeente de Lindtse kerk te Zwijndrecht. Op 14 april werd ds. D.E. 

van Dorsten, predikant met een bijzondere opdracht en werkzaam in Zorgcentrum 

Crabbehoff, verbonden aan de classis Dordrecht. En op 28 april werd ds. C. Schaap 

verbonden aan de protestantse gemeente te Parijs. 

En volgens onze gewoonte stelt ook onze gastgemeente, de hervormde wijkgemeente 

Drievliet Oostendam te Ridderkerk zich voor. 

 

Van harte welkom op 16 mei in de Immanuëlkapel! 

Namens de classis,  

Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl 
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Theologische Vorming Gemeenteleden en geïnteresseerden 
 

Openbare lessenavond basiscursus - woensdagavond 15 mei 2013 

De Hoeksteen, Rivierweg 15 

Capelle aan den IJssel 

tel. 010 4505141 

Slotavond basiscursus - maandagavond 3 juni 2013 

Verrijzeniskerk, Springerstraat 340 

Rotterdam-Alexander 

tel 010 4203057 

 

Programma openbare lesavond: 

Aanloop en koffie vanaf 19.15 uur 

19.30 uur  Opening     drs. A.S.J. Smilde 

19.40 uur  Oude Testament   ds. A.J.O. van der Wal 

20.25 uur  Pauze 

20.45 uur  Gemeente-opbouw   ds. J. Schelling 

21.30 uur  Gelegenheid tot vragen stellen 

22.00 uur  Sluiting 

 

Voor de uitgebreide studiegids en/of verdere informatie over deze lessenavonden en 

over de basiscursus kunt u terecht bij mw. M. Bezemer-Rietveld. 

Informatie over de basiscursus is ook te vinden op de website van het Landelijk Pro-

testants Dienstencentrum: www.pkn.nl/tvg 

 

Programma slotavond cursusseizoen 2012-2013: 

Aanloop en koffie vanaf ca. 19.30 uur. Om 20.00 uur gaan we naar de kerkzaal waar 

de scheidende cursisten een certificaat zullen ontvangen, creatieve bijdragen verzor-

gen en hun indrukken geven over de docenten en de vakken die zij hebben gehad in 

de afgelopen jaren. Daarna volgt de viering van een vesper. 

 

De slotavond wordt afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een 

hapje en een drankje. Wij hopen op uw aanwezigheid! 

                           ‘De rugzak van het leven’ 
 

Ieder mens draagt in zijn leven een onzichtbare rugzak mee, 

bergt daarin zijn vreugd en zorgen, een verzameling van wel en wee. 

Soms is de rugzak zwaar van stenen, een ander moment weer vederlicht; 

dan blijft er nog wat ruimte over, maar dikwijls kan ‘ie niet meer dicht! 
 

Kijk je in een verloren uurtje heel de inhoud nog eens door, 

dan kan er meestal iets verdwijnen, dat zijn waarde reeds verloor. 

Langzaam wordt je rugzak leger, ‘s levensmiddag is voorbij; 

en bij het naderen van de avond werp je een deel van de last opzij. 

 
Maar er is nog veel van waarde, wat je koestert, graag behoudt; 

al schijnen het soms kleine dingen, ‘t zijn herinneringen van goud. 

Ieder draagt zijn eigen rugzak, niemand die hem overneemt 

en je hoeft niet bang te wezen dat een dief hem ooit ontvreemdt! 
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Samen zingen in 'de Open Hof' 
 

Op zondag 5 mei 2013, zal weer een koor- en samenzangdienst worden gehouden in 

de kerk “De Open Hof” gelegen aan de Schildmanstraat 72a te H.I. Ambacht. De 

zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de kerk om 16.30 uur zal zijn geo-

pend.  

Medewerking wordt verleend door het ‘Christelijk Reiskoor Holland Zingt’ o.l.v. Adri 

Poortvliet. Het (gemengd) koor wisselt ieder jaar in samenstelling en grootte. Zo be-

staat het koor dit jaar uit ongeveer 140 leden. Het reisdoel dit jaar is Praag en Dres-

den. Voor de reis staan er diverse optredens op het programma, zo ook in H.I. Am-

bacht.  De koor en de samenzang zal op het orgel worden begeleid door André van 

Vliet uit Polsbroek die ondersteund zal worden door de trompettist Henk Jan Dorst uit 

Amersfoort.  

Op het programma staan o.a. ‘Door de nacht van strijd en zorgen’, ‘Als ik uw schep-

ping zie’, ‘Spirit of the living God’ en ‘King all Glorious’.  

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

zingen o.a. ‘Komt nu met zang van zoete tonen’ ‘Geprezen zij de Heer die eeuwig 

leeft’ en ‘Gelukkig is het land’.  

De gehele dienst zal worden ondersteund door middel van een beamer / dia presen-

tatie.  

Zoals altijd is de toegang gratis. Wel zal ter bestrijding van de kosten na de dienst, 

bij het verlaten van de kerkzaal, gecollecteerd worden. U bent ook nu van harte uit-

genodigd. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn deze zangmiddag bij te wo-

nen noteer dan alvast de volgende datum, n.l. 2 juni 2013. Medewerking zal dan wor-

den verleend door het Christelijk Gemengd Koor ‘Groote Lindt’ uit Zwijndrecht en 

het Christelijk Gemengd Koor ‘Omnia Cum Deo’ uit Nieuw Lekkerland. Die koren zul-

len onder leiding staan van hun dirigent Gerard van der Zijden uit Rotterdam.  

 

Namens de organisatie, Ben Voerman 

tel: (078) 681 75 83. E-mail: bjvoerman@planet.nl. 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

Koor-en samenzangdienst gehouden op zondag 26 mei a.s. waaraan medewerken: 

‘The Martin Mans Formation’ o.l.v. Martin Mans 

organist en pianist Martin Mans en Wim de Penning 

trompet Jantine Kalkman 

Voorganger ds. P. Vermaat 

 

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  

Zie ook www.breepleinkerk.nl 
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“Holland Zingt” presenteert koorreis 2014 
 

Ook in 2014 hoopt het Christelijk Reiskoor “Holland Zingt” weer een koorreis te ma-

ken. En omdat de voorbereidingen meer dan een jaar van te voren al beginnen, wordt 

er op vrijdag 19 april a.s. een presentatieavond te houden 

 

Tijdens deze avond wordt officieel bekend gemaakt waar volgend jaar de reis naar 

toe is. Door middel van een PowerPoint presentatie en het uitreiken van de nieuwe 

reisfolder worden de plannen toegelicht.  

Wel wordt nu al bekend gemaakt dat het een 2-daagse koorreis wordt op vrijdag en 

zaterdag 13 en 14 juni 2014. Maar meer wil het bestuur nog niet onthullen. “Dat be-

waren voor 19 april a.s.” aldus voorzitter Leen Koster.  

Iedereen is welkom en het bijwonen van de presentatieavond is geheel vrijblijvend en 

juist nieuwe leden kunnen dan kennismaken met het koor en de plannen voor 2014. 

Het koor heeft veel leden uit de wijde regio, zoals de Hoekschewaard, maar ook uit 

de regio Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en de Drechtsteden. Als voorbereiding op 

deze reis worden er een 10-tal repetities gehouden één keer per twee weken, telkens 

op vrijdagavond in Puttershoek. Er wordt niet alleen gerepeteerd voor de koorreis, 

maar ook wordt er in de aanloop van de reis nog een aantal keren opgetreden in deze 

regio. Gezien de bestemming en het programma is de verwachting is dat er veel be-

langstelling voor deze reis zal zijn. Er kunnen maximaal 180 deelnemers, dus is het 

raadzaam om deze avond te bezoeken. Inschrijvingen worden in volgorde van binnen-

komst behandeld. 

 

De avond wordt gehouden in de Gereformeerde Kerk, Rembrandtstraat 1 te Putters-

hoek. Aanvang is 20.00 uur. Het eerste deel is een open repetitie en om 20.45 uur be-

gint de presentatie.  

 

Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, telefoon 06-28571581. 

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht  
 

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de 305de zondag-

avondzang die wordt gehouden op zondag 26 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk 

aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. 

Na een geslaagde vervanging door het Gereformeerd Kerkkoor Alblasserdam in de zon-

dagavondzang van april, het schitterende Oranjeconcert, en onze succesvolle mede-

werking aan de zangdienst in de Immanuëlkerk van Maassluis, wordt deze zondag-

avondzang de laatste voor de zomervakantie. De organist is Edwin Vooijs. Cor de Haan 

geeft leiding aan koor- en samenzang. Een zondagavondzang die in het teken staat van 

Pinksteren. We zingen o.a. ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ en ‘Geest van hierboven’ 

maar ook ‘Heer uw licht en Uw liefde schijnen’ en ‘Roept uit aan alle stranden’. Het 

koor zingt o.a. de liederen:‘Open my eyes, that I my see’ en ‘Liefde Gods die alle lie-

fde’. We sluiten de avond af met het lied ’Hij wekt mij elke morgen’. 

 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. Noteer alvast op uw kalender: de eerstvolgende zon-

dagavondzang na de vakantie hopen we te houden op zondag 22 september a.s.  

 

Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook 
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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 


