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Stencilen:  
Maandag 28 oktober 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag 30 oktober 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Aanleveren van kopij voor de maand  

Oktober met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 25 oktober 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 52 

2989 AJ Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Elke dag heeft wel iets positiefs, 

het is alleen de kunst het  

te ontdekken. 
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Erediensten 

 
Zondag 6 oktober  Israëlzondag 
09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 
Kindernevendienst : Sabrina Alblas 
Kinderoppas : Jacqueline de Jong; Celine de Jong 
Chauffeurs : C.J. Op den Brouw; C. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e collecte: Kerk & Israël 
   2e collecte: Onderhoud 
   Deurcollecte: Pastoraat PKN 
 
Zondag 13 oktober Kerk-School-Gezinsdienst  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : geen kindernevendienst i.v.m. kerk-school-gezinsdienst 
Kinderoppas : Marjan de Vree; Christian den Hartog 
Chauffeurs : Cl. Bezemer; J. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat 
   2e collecte: Onderhoud 
   Deurcollecte: Pastoraat PKN 
 
Zondag 20 oktober Tevens tienerviering 
09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : Liane Jansen; Marielle Jansen 
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk; C.A. Alblas  
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e collecte: Kerk 
   2e collecte: Onderhoud 
   Deurcollecte: Pastoraat PKN 
 
Zondag 27 oktober   
09.30 uur : Drs. H.D.J. Stolk uit Breda 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Kinderoppas : Willemijn Bezemer; Pauline Bezemer 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein; Cl. Bezemer 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e collecte: Diaconie 
   2e collecte: Onderhoud 
   Deurcollecte: Pastoraat PKN 
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Zieken(t)huis 
 
Mw. A. Blaak (Strevelszicht) mocht thuis-
komen uit verzorgingshuis Reijerheem.  
 
Mw. C. van Wingerden (Rijksstraatweg) 
onderging in september een nieropera-
tie. Deze ingreep had helaas nog niet 
het beoogde resultaat. Na een rustperio-
de zal zij opnieuw geopereerd moeten 
worden. Voor haar een vervelende, in-
middels langdurige, maar vooral ook 
pijnlijke situatie. Wij bidden om moed 
en vertrouwen voor onze zieken en her-
stellenden.  
 
Ook leven wij mee met hen die grote of 
kleinere behandelingen moeten onder-
gaan.  
 
ds. G.H. Offringa 

Psalmen onderweg (vervolg) 
 

De meditatieve 
Bijbelkring rond-
om de Psalmen 
komt samen op 
donderdag 31 ok-
tober. Het is dan 
Hervormingsdag.  
 
Als Psalmkeus valt 
te denken aan 20, 

46 of 62. De Psalmen 89 en 106 zijn 
prachtig, maar te lang voor ons uur van 
bezinning. Wij komen samen in de Fon-
tein. 
 
De volgende bijeenkomsten zijn op de 
donderdagen 14 en 28 november (einde 
kerkjaar) en 12 december (Advent) en 
beginnen om 9.30 uur. 
 
ds. Herman Offringa 

Bij de diensten 
 
Op zondag 6 oktober zal ds. H. IJzerman (Rotterdam) bij ons voorgaan. In zijn preken 
klinkt vrijwel altijd iets door van het geloof en de vragen uit het Rotterdamse buurt-
werk. Spannend en interessant! 
 
Op zondag 13 oktober is er een Kerk-School-Gezinsdienst, deze keer in de Opstan-
dingskerk. Als thema kozen we: ‘Vriend of vijand?’. Het zal gaan over de ontmoeting 
van de broers Jakob en Ezau, in Genesis 33. Lang geleden zijn zij met ruzie uit elkaar 
gegaan. Ze hebben elkaar al een hele tijd niet gezien. Hoe zal deze ontmoeting verlo-
pen? De kinderen van school gaan zich op het thema voorbereiden. Ze horen de ge-
schiedenissen van Jakob en Ezau, leren enkele nieuwe liederen, en maken een tekening 
of een werkstukje. In de kerkdienst, tussen 9.30 – 10.30 uur komt alles samen. Na de 
dienst is er koffie, thee en limonade. Van harte welkom! 
 
Op zondag 20 oktober is mw. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften (Sleeuwijk) onze 
voorganger, zij gaat regelmatig voor in onze diensten. 
 
Voor zondag 27 oktober is drs. H.D.J. Stolk (Breda) uitgenodigd om ons door de dienst 
te leiden.   
 
Wensen wij elkaar goede aandacht en fijne diensten toe! 
 
ds. Herman Offringa 
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Contact met de predikant 
 
Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 
te spreken. 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 

Catechese 16+ groep 
 
De catechese voor tieners vanaf 16 jaar begint op zondagavond 6 
oktober aanstaande. We komen één keer per maand samen, tel-
kens de eerste zondagavond van de maand. We zoeken naar ver-
dieping van thema’s uit de christelijke geloofstraditie.  
 
Per keer kiezen we één onderwerp en zullen dit dan bespreken en 
verwerken. Naast een PowerPoint presentatie gaat ook de Bijbel 
open en zullen we met elkaar in gesprek gaan. De jongeren wor-
den nadrukkelijk uitgenodigd om ook zelf een keer een onderwerp 
te presenteren.  
 
Ik heb er alle vertrouwen in dat zij dat ook kunnen. In het vorige 
seizoen heb ik daar al een paar mooie voorbeelden van gezien.  
 
 
Data vóór de Kerst: zondag 6 oktober, zondag 3 november en zondag 1 december 
2013.  
Plaats: zolder van de Hoeksteen.  
Tijd: 20.00 – 21.30 uur. 

 
Namens het catecheseteam, 
ds. Herman Offringa 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl


Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

5 

Wij gedenken 
 
Wij gedenken Pieter den Ouden (Gerard Alewijnszstraat). Hij overleed op dinsdag 10 
september 2013 op de leeftijd van 79 jaar. Zijn vrouw Bets, dochters Gerda en Liesbeth 
en kleinzoon Jelmer hebben veel hem gehouden. Hij laat onuitwisbare herinneringen bij 
hen achter. De begrafenis vond plaats op maandag 16 september. We luisterden naar de 
muziek waar hij zo van hield: walsen van Strauss, uit het Nieuwjaarsconcert. Samen be-
zongen we zijn geloof in de Heer die onze Herder is (Psalm 23), en dat wij ons aan Hem 
mogen toevertrouwen, al wisselen ook dag en nacht (Gezang 390).  
 
Tijdens de afscheidsdienst vertelde Jelmer over de passie die hij met zijn opa deelde: 
voetbal. Ook had hij zelf een gedicht geschreven, over sterven en herinneren. Liesbeth 
noemde enkele belangrijke momenten uit het leven van haar vader: wie hij was, in het 
gezin en daarbuiten. Over zijn vitaliteit, over zijn liefde voor sport en muziek, maar ook 
hoe hij de afgelopen jaren  aan gezondheid en kracht moest inleveren. Dat vond hij 
moeilijk. Onverwacht is hij overleden. Gerda kwam voor de begrafenis over uit Zuidelijk 
Afrika. Aan het einde van de dienst sprak zij een ontroerend dankwoord. Daarna gingen 
wij naar de begraafplaats en hebben zijn lichaam in de aarde gelegd.  
 
Wij danken voor het leven van Piet den Ouden en weten zijn naam geborgen in Gods 
hand. Wij bidden om Gods goedheid, om zijn troost en zegen voor zijn familie, in het 
bijzonder voor zijn vrouw Bets en de kinderen.  
 
ds. G.H. Offringa 

 

De mensen van voorbij 

 

De mensen van voorbij, we noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen. 

En zijn we even bij elkaar, aan het einde van het jaar. 

  

De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. 

In liefde en verhalen, die wij zo graag herhalen. 

In bloemengeuren en een lied, dat opklinkt uit verdriet. 

  

De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij, zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij. 
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Presentatie nieuwe Liedboek 10 oktober 
  
Het KOR (Kerkelijk Overleg Rijsoord) gaat een avond orga-
niseren om het nieuwe liedboek te presenteren. We gaan 
er met elkaar eens naar kijken en er mee bezig zijn op 10 
oktober in de Hoeksteen om 20.00 uur. 
  
We krijgen eerst uitleg: 

 Hoe het tot stand is gekomen 
 De opbouw van het liedboek 
 Uitleg over de "soort liederen" 
 Wat is er gebleven- welke zijn nieuw en welke zijn 

verdwenen. 
  
Maar vooral gaan we ook  een paar liederen proberen te zingen met elkaar. Heeft U al 
een liedboek gekocht, dan graag mee nemen. Wij zorgen dat de liederen op stencils 
staan, mocht U geen boek hebben. 
 
Kortom we gaan er een gezellige avond van maken met elkaar. De koffie staat om 
19.45 uur klaar in de Hoeksteen. Tot dan. 
 
Een groet namens het KOR 
 

Gezamenlijke flyers van beide Rijsoordse kerken 
 
In het kader van Samen op Weg met de Hervormde broeders 
en zusters zijn er twee gezamenlijke flyer gemaakt met 
hierin informatie over de beide kerken. 
 
Na de zomervakantie is er in Rijsoord bij alle gezinnen een 
flyer met WELKOM IN DE KERK erop rondgebracht.  
 
Voor de nieuw ingekomen inwoners in Rijsoord is er een geza-
menlijke flyer WELKOM IN RIJSOORD gemaakt met hierin rele-
vante kerkelijke informatie. Deze flyer vervangt het welkomstboekje en informatie 
over onze kerk, die door diverse gemeenteleden bij de nieuwe bewoners gebracht wer-
den en worden.  
 
Kunnen wij weer een beroep op u doen? Binnenkort zal ik nog contact opnemen met 
deze bezorgers. Als er bij ons bezorgers afvallen zal ik proberen of er Hervormde broe-

ders of zusters mee willen doen met het bezorgen. De nieuwe 
flyers liggen in de kast in de Kerkenraadskamer.  
 
Voor meer informatie kunt u mij aanspreken, bellen of mailen. 
 
Hartelijke groet van Elselien van Gameren,  
01804-26377, evangameren@planet.nl. 
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Persbericht ‘Ik ben. Wie ben jij?’ 
34e najaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
 
Van donderdag 24 t/m zondag 27 oktober 2013 vindt in het christelijk conferentie-
centrum ‘De Kroeze Danne’ in Delden de 34e najaarsconventie 
plaats van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). 
Het thema is: identiteit. 
 
Wie of wat bepaalt jouw identiteit? Je familie, je werk, je bezit? Wie 
ben je eigenlijk? Het zijn spannende vragen die niet zo maar te beant-
woorden zijn. Tijdens de najaarsconventie willen we hier met elkaar 
over nadenken en praten, maar vooral samen over bidden. God zei van 
zichzelf tegen Mozes: Ik ben die ik ben. Als daar het antwoord te vin-
den is, dan willen we dat gaandeweg en met elkaar ontdekken. Tij-
dens de conventie kun je even samen oplopen met anderen. Soms lo-
pen ze naast je, soms lopen ze een stukje voor je uit. De vormgeving van de najaarscon-
ventie is dit jaar anders dan anders, bruisend en interactief. Wat niet veranderd is, is 
dat we zoekend, oefenend en ontvangend veel van God willen verwachten. Hij is erbij. 
Ben jij er ook? Informatie over het programma en aanmelding is te vinden op www.cwn-
cwj.nl. 
 
Programma in het kort 
De najaarsconventie begint op donderdagavond met een optreden van Rogier Pelgrim 
met luisterliedjes. We luisteren naar hem en zijn band en horen wat we daarvan herken-
nen. De volgende ochtend neemt Jetteke Noordzij, jongerenwerker en coach, ons mee in 
de psychologie van onze identiteit. Vrijdagmiddag deelt Jurjen van Houwelingen, inter-
netondernemer, zijn visie op identiteit in deze digitale tijd. In de tweede helft van de 
middag is er elke dag een brede keus uit diverse werkgroepen om op thema’s meer in de 
diepte in te gaan. 

 Vrijdagavond is er een spel en parallel een viering met de ziekenzalving. 
 Zaterdag gaan we een carrousel beleven vol activiteiten met Charissa Bakema. 
 Zaterdagavond is een grote dienst met voorbede voor wie dat wil. 
 Zondagmorgen sluiten we met z’n allen af met een zegendienst. 

Kinderen en tieners volgen een eigen programma met de ‘staffers’ van de CWJ. CWJ 
staat voor Charismatische Werkgemeenschap Jeugd. Het jeugdprogramma biedt inhoud, 
spel en ontmoeting. Baby’s en peuters zijn alle dagen gedurende het programma welkom 
in de crèche.  
 

Meer informatie is te vinden op: www.cwn-cwj.nl,  
per email: cwn.org@dbinet.nl of telefoon: 0184-662048 

 
De CWN 
De Charismatische Werkgemeenschap Nederland is een enthousiaste interkerkelijke be-
weging van kerkelijk betrokken mensen, die gericht is op de charismatische vernieuwing 
van de kerken. Twee keer per jaar - rond Hemelvaart en in de herfstvakantie - is er een 
landelijke meerdaagse bijeenkomst, een 'conventie'. 
 
Inspiratie en heelwording 
De CWN heeft speciale aandacht voor het werk van de heilige Geest: inspiratie, geloofs-
verdieping en openheid voor geloofservaringen (de 'gaven van de Geest'). In het pastoraat 
en de vieringen ligt de nadruk op heelwording en verdieping van de liturgie. Voorbede 
neemt een belangrijke plaats in. De gemiddelde CWN-er is jong, want kinderen en tie-
ners nemen vaak enthousiast hun ouders mee, in plaats van andersom! 
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Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties 
enzovoorts, 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, over-
lijden of verhuizing graag een be-
richt in verband met de kerkelij-
ke administratie. 

Kerkelijke Stand 
  
Overleden op 10 september 2013  
Pieter den Ouden op de leeftijd van 79 jaar.  
 
Vertrokken naar Amsterdam 
J.M. v.d. Helm, gewoond hebbend Ds. Sl. Vis-
serstraat 14. 

Verjaardagen 
 
9 oktober 1933 
De heer J. Hollestein 
Rijksstraatweg 117 
2988 BC Rijsoord 
 
9 oktober 1937 
De heer W. IJsselstein 
Pruimendijk 87 
2989 AG Rijsoord 
 
13 oktober 1832 
De heer P. Sinterniklaas 
Rijksstraatweg 82 
2988 BK Rijsoord 
 
26 oktober 1934 
De heer Cl. Bezemer 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
27 oktober 1930 
De heer I.K. Roterman 
Prunusplantsoen 151 
2982 ND Ridderkerk 
 
27 oktober 1931 
De heer D. de Jong 
Langeweg 464 
3335 LG Zwijndrecht 

C.M.V.  Passage 
 

Op dinsdag 15 oktober is er 
weer een ledenvergadering 
van Passage. Deze avond 
hebben we uitgenodigd An-
neke Kaai, een bekende 
schilderes, die onderwerpen 
uit de bijbel schildert. 
 
Wij hebben als bestuur ge-
kozen het onderwerp 
''Vrouwen uit de bijbel.'' An-
neke Kaai toont haar schil-
derijen en vertelt er een 

verhaal bij. 
 
U wordt van harte uitgenodigd dit met ons mee 
te beleven, ook niet-leden zijn van harte wel-
kom. We beginnen om kwart voor 8, in de Hoek-
steen. 
 
Hartelijke groet, het bestuur 
 
 

 

Beste mensen, 

  

Voor uw medeleven tijdens mijn verblijf in 

het ziekenhuis en Reijerheem wil ik u heel 

hartelijk bedanken. Uw gebeden, bezoekjes, 

kaarten, bloemen en andere attenties heb-

ben mij heel erg goed gedaan, het was 

hartverwarmend! 

  

Een hartelijke groet van Aat Blaak,  

      Strevelszicht 8 

Bedankt! 
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NBG Bijbelleesrooster Oktober 

 
 
 

Di 1 Spreuken 14 vs 1-11 

Wo 2 Spreuken 14 vs 12-22 

Do 3 Spreuken 14 vs 23-35 

Vr 4 Psalm 35 

Za 5 1 Koningen 18 vs 1-19 

Zo 6 1 Koningen 18 vs 20-46 

Ma 7 1 Koningen 19 vs 1-21 

Di 8 Psalm 36 

Wo 9 2 Timoteüs 1 vs 1-10 

Do 10 2 Timoteüs 1 vs 11-18 

Vr 11 Psalm 37 

Za 12 Lucas 17 vs 1-10 

Zo 13 Lucas 17 vs 11-19 

Ma 14 Lucas 17 vs 20-37 

Di 15 Lucas 18 vs 1-8 

Wo 16 Psalm 39 

Do 17 2 Timoteüs 2 vs 1-13 

Vr 18 2 Timoteüs 2 vs 14-26 

Za 19 2 Timoteüs 3 vs 1-9 

Zo 20 2 Timoteüs 3 vs 10-17 

Ma 21 Psalm 94 

Di 22 2 Timoteüs 4 vs 1-8 

Wo 23 2 Timoteüs 4 vs 9-22 

Do 24 Psalm 99 

Vr 25 1 Koningen 20 vs 1-22 

Za 26 1 Koningen 20 vs 23-43 

Zo 27 1 Koningen 21 vs 1-29 

Ma 28 1 Koningen 22 vs 1-12 

Di 29 1 Koningen 22 vs 13-28 

Wo 30 1 Koningen 22 vs 29-40 

Do 31 1 Koningen 22 vs 41-54 

Weetje ‘Kraaiennest’ 
Toen Noach vanuit zijn ark een raaf en een 
duif losliet, hanteerde hij een navigatie-
techniek die in de Oudheid algemeen ver-
breid was. Ook de oude Vikingsagen maken 
er melding van.  
 
Op een zeereis tussen Shetland en IJsland 
nam de Viking Floki een kooi met raven 
mee. Na een paar dagen varen liet hij er 
één los. De raaf vloog weg over de achter-
steven en gaf daarmee meteen de ligging 
aan van Shetland. Enkele dagen later liet 
Floki nog eens een raaf los. Die vloog op, 
cirkelde een paar keer boven het schip en 
keerde terug naar het dek. Blijkbaar was 
er geen land in zicht. Toen later een derde 
raaf werd losgelaten, verdween deze snel 
over de boeg en gaf met zijn vlucht de 
richting aan van IJsland. Het beginsel komt 
eenvoudig neer op een verhoging van de 
uitkijkpost. Een vogel ziet op 100 meter 
hoogte een rotspunt van 20 meter al op 
een afstand van 60 kilometer. Een uitkijk 
aan boord van een schip ziet niet verder 
dan 20 kilometer. Met de komst van kom-
pas en sextant zijn de duiven en raven in 
onbruik geraakt. De uitkijkposten van oude 
zeilschepen zijn nog lang ‘kraaiennesten’ 
blijven heten. 
 
Ingezonden door H. Offringa. Gevonden in 
tijdschrift Tenachon, deel Tora (3) 38 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom op de  

inloopochtenden op  

 

3 en 17 oktober 

 

Waar?       In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 
…voor de koffie zorgen wij,  

voor de gezelligheid zorgen we met elkaar! 

Tot ziens! 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 september 2013 
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van de Bergrede uit Mattheus 5 en 
gaat ons voor in gebed.  
 
De notulen van de vergadering van 3 juli worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Bij de ingekomen poststukken is onder andere een uitnodiging voor de 3e missionaire 
ronde. In januari 2014 zal deze ronde in Rotterdam gehouden worden. Op 15 septem-
ber is er een uitnodiging voor het afscheid van ds. Christi Bartelink van De Levensbron. 
De voorzitter, scriba en Bas en Marja Sintemaartsendijk zullen ná onze bevestigings-
dienst daarheen gaan. Ook is er een uitnodiging voor de afscheidsdienst van ds. A. vd 
Beld in verband met zijn emeritaat. Ook hier zullen Bas en Marja Sintemaartsdijk na-
mens onze kerk heengaan. Vanuit de Classis is er het verzoek voor een nieuwe webmas-
ter en een ouderling kerkrentmeester voor de synode. De scriba zal de Classis informe-
ren dat er vanuit Rijsoord geen kandidaten zijn voor beide functies. 
 
Op 12 september is er een bijeenkomst in Barendrecht over de rol van kerken bij een 
ramp. Vanuit onze kerk zijn dhr. J. de Koning en koster dhr. H. vd Starre de contact-
persoon.  
 
Vanuit de wijkteams zijn er berichten van zieken en van gemeenteleden die wachtende 
zijn op een operatie. Ook horen we van het 40 jarig huwelijksjubileum van fam. Op 
den Brouw.  
 
Ds. Offringa doet verslag van zijn werkzaamheden tijdens afgelopen zomerperiode. Zo 
is er de oriëntatie op de permanente educatie voor predikanten en is er intervisie met 
andere predikanten in Dordrecht. Ook is er voorbereiding op de catechese, dit wordt 
samen met onze jeugdouderling Anda den Hartog opgepakt. Ook het bezoekwerk gaat 
door en de wijkbesprekingen zijn gedaan. Op 20 september is het huwelijk van Elize 
Versteeg & Frank Kievit.  
 
Het pastoraal ½ uur is deze keer voorbereid door dhr. J. de Koning. We lezen een pas-
sage uit het boek Ademruimte genaamd ‘De geest van de mens’ en gaat over de zicht-
bare- en de onzichtbare ruimte. Het artikel is geschreven uit dankbaarheid over de 
unieke positie in de schepping die God aan mensen heeft gegeven. Hier begint de ont-
dekkingstocht naar wie je bent en wat je toevertrouwd is. We lezen de tekst nogmaals 
en bedenken en delen met elkaar hoe ons eigen Godsbeeld eruit ziet.  
 
Vanuit Rwanda is er een liturgie ontvangen die voor de uitwisselingsdienst gebruikt kan 
worden. Vanuit het SARI (Samenwerkende kerken in Ridderkerk) zijn op dit moment 
geen bijzonderheden te melden. Via het College van Kerkrentmeesters horen we dat op 
het moment dat onze kerkdienst wordt uitgezonden over Radio Ridderkerk het voor kan 
komen dat de thuisluisteraars opeens moderne muziek horen in plaats van de kerk-
dienst. Dit kan gebeuren als er een te lange stilte valt want dan schakelt bij Radio Rid-
derkerk automatisch de back up in. Dit kan helaas niet aangepast worden. Op 10 okto-
ber zal er door het KOR (Kerkelijk Overleg Rijsoord) een informatieavond gehouden 
worden over het nieuwe liedboek door dhr. R. Barnard. De plaats van deze avond is nog 
niet bekend maar wordt via Rijsoord aan ’t Woord nader bekend gemaakt.  
Er zijn geen vragen n.a.v. de notulen van het College van Diakenen. De jaarcijfers wor-
den doorgenomen en laten een tekort zien van € 600, -. De stukken zijn inmiddels ge-
controleerd en akkoord bevonden en de stukken worden getekend en naar het dien-
stencentrum in Heerjansdam gestuurd. De kerkenraad dechargeert het College van Dia-
kenen.  
 
Onder agendapunt G.O.T. wordt de startzondag besproken. Er is veel waardering voor 
de jeugd die de voorbereiding en de uitvoering regelt bij gebruik van de beamer. De 
jaarlijkse BBQ was gezellig en geslaagd. 
 
Ds. Offringa is gevraagd om kennis te maken met de mogelijk nieuw te beroepen predi-
kant ds. A.H. Groen in de Hervormde gemeente. De volgende gezamenlijke kerken-
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raadsvergadering met beide kerkenraden staat gepland voor eind september en wordt 
voorbereid.  
 
De afvaardiging van een ouderling naar ’t Ronde Sant wordt geregeld. De volgende ker-
kenraadsvergadering in nieuwe samenstelling staat gepland voor 9 oktober.  
 
Dhr. B. Sintemaartsendijk leest voor ons een avondgebed uit het nieuwe liedboek waar-
na de voorzitter de vergadering sluit.  
 
 
 
 

Tienerviering in oktober 
 
Elke derde zondag van de maand komen 
we met onze tieners bijeen om met el-
kaar te praten over een thema. We lezen 
een bijpassend stukje uit de bijbel en ma-
ken met elkaar een doe-opdracht  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jij komt 
toch ook?! 
 
Alles op een rijtje;   
Tienerviering : Zondag 20 oktober 
Thema  : Nog een verrassing..! 
Aanvang  : 9.30 uur direct naar de  
      crècheruimte in De  
      Fontein. 
Afsluiting  : in de kerk om ongeveer  
     10.30 uur. 
 
Iedere 3e zondag van de maand. 
 

      Heleen, Elselien, Janis en Anda 
 
 
 
 

 
 
Geloven... 
 
Geloven is op grenzen 

stuiten, 
Is willen zien wat je niet ziet, 
Is kijken door beslagen ruiten 
Vaag zie je iets, maar meestal niet. 
 
Je moet het doen met de verhalen 
Die eeuwen lang zijn doorverteld 
Verhalen die je moet vertalen 
Naar wat voor onze levens geldt. 
 
Je moet het doen met mooie dromen, 
Beloftes van een nieuwe tijd: 
Er zal een nieuwe aarde komen. 
Een droom is het, geen zekerheid. 
 
Je moet het doen met duizend vragen 
En soms iets merken van een kracht 
Waardoor je zomaar wordt gedragen. 
Het overkomt je onverwacht. 
 
Geloven is met twijfels leven, 
En met een droom of visioen, 
Een oud verhaal, een kracht—soms even. 
Daar kun je het als mens mee doen. 
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Op verzoek plaatsen wij de toespraak die Ton Versteeg hield nadat hij was bevestigd 
als voorzitter van de kerkenraad in Rijsoord aan ‘t Woord. 

 
Toespraak Ton Versteeg 

 
Lieve mensen, 
 
Bevestigen is voor mij elke keer weer een emotionele gebeurtenis; ook vandaag. Geze-
gend worden en ook het aanvaarden door de gemeente doet wat met je. Voorgaande 
keren als je gevraagd werd nam je verantwoordelijkheid, maar nu wilde ik zelf graag 
meedoen. 
 
Toen Ellie met mij een afspraak wilde maken, had ik al ja gezegd voordat zij mij ge-
vraagd had om voorzitter te worden. Dit wel met de voorwaarde dat ik vooraf een ge-
sprek met de nieuwe kerkenraad zou hebben. En ik zal u uitleggen waarom. 
 
Al jaren maak ik mij zorgen over de toekomst van onze kerk. Mijn visie is dat er op een 
termijn van een jaar of vijf er gefuseerd moet worden. Het liefst met de Hervormde 
gemeente van Rijsoord. Samengaan om zo tot nog in lengte van jaren een kerk op Rijs-
oord te houden. De kerkenraad was het hier unaniem mee eens. Fuseren is zoeken naar 
wat ons verbindt in het Christelijk geloof en van hieruit werken. 
 
Het traject van gesprekken met de Hervormde kerk is vorig jaar al gestart. Er zijn 
reeds twee gezamenlijke kerkenraadsbijeenkomsten geweest waarvan ik de laatste heb 
meegemaakt en ik moet zeggen dat de sfeer goed was. Het is als kerkenraad onze ver-
antwoordelijkheid om visie en beleid te maken, ook voor de langere termijn. Ook al 
zullen er ongetwijfeld moeilijke besluiten moeten worden genomen. U mag van ons als 
bestuurders verwachten dat wij de noodzakelijke stappen zetten voor de toekomstbe-
stendigheid van onze kerk. Om een fusie in gang te zetten zal je met elkaar een stip op 
de horizon moeten zetten om daar naar toe te werken. Of de genoemde 5 jaar er geen 
4 of 6 moeten worden, zal de tijd leren. Ook wil ik nog even refereren aan het artikel 
van Wim van Gameren in juli-nummer van ‘Rijsoord aan het Woord’. Wij  zullen onze 
stekeltjes en misschien wel stekels moeten afwerpen. Beide partijen zullen water in de 
wijn moeten doen. OOK WIJ als Gereformeerden.  
 
Daarnaast heb ik ook met de kerkenraad de optie besproken als de Hervormde gemeen-
te niet wil fuseren. Ook daarin hebben wij een gezamenlijke visie om dan op eenzelfde 
termijn van 5 jaar een andere partner te zoeken.   
 
Uiteraard wordt u als gemeente bij dit hele proces betrokken. Elke keer als er nieuws 
te melden is, zal ik dit doen via de wekelijkse eredienst of via ‘Rijsoord aan het 
Woord’. Ook zullen er ongetwijfeld gemeentevergaderingen belegd gaan worden. Fuse-
ren is een emotionele zaak. Dat begrijpen wij maar al te goed. Maar wij zullen echt 
stappen moeten gaan ondernemen om de toekomst van onze kerk veilig te stellen. 
 
Als u over het komende fusieproces vragen, opmerkingen en adviezen heeft, dan hou-
den wij ons als kerkbestuur graag aanbevolen en mij mag u aanspreken op volledige 
openheid en transparantie in de komende tijd. 
 
Dat wij met elkaar een nieuwe tijd maar ook een enerverende, moeilijke en zware tijd 
ingaan, is duidelijk. Dit zal alleen kans van slagen hebben als wij met elkaar er de 
schouders onder zetten en wij mogen vertrouwen op Gods zegen.  
 
Ton Versteeg, 
Voorzitter kerkenraad 
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Vooraankondiging COV-concerten 
 
C.O.V. “Ridderkerk” is weer begonnen met de repetities voor het Kerstconcert de 
“Christmas cantata Bethlehem” en enkele Christmas Carols. 
 
Na ons mooie concert “Die Schöpfung” op 9 februari 2013 is de Christelijke Oratorium 
Vereniging ‘Ridderkerk’ weer begonnen met de wekelijkse repetities.  
 
Het koor staat ook dit seizoen weer onder deskundige leiding van dirigent Hans Cok. Dit 

jaar wordt o.a. gerepeteerd voor ons Kerstconcert 
“Christmas cantata Bethlehem” van J.H. Maunder en en-
kele Carols van John F. Rutter, die wij op 14 december 
2013 hopen uit te voeren in de kerk “Levensbron”, Jan 
Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk. Aanvang 20.00 
uur. Toegangsprijs € 9,--. Noteert u het alvast in uw 
agenda. 
 
Wie er voor voelt om voor volgend jaar mee te zingen 
voor ons 95-jarig jubileumconcert op 29 november 
2014, waarop wij het “Ein Deutsches Requiem” van Jo-

hannes Brahms en het ”Te Deum” van Antonin Dvorak hopen uit te voeren, is voor een 
eerste kennismaking altijd welkom op een van de repetitieavonden.  
 
Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de ‘Levensbron’, Jan 
Luykenstraat 10 te Ridderkerk. 
 
Voor meer informatie:  
 Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 
   of  
 Leny Strohauer (secretaris), tel. 0180 – 43257 
 
Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl 
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Opbrengst Collectes 
 
25 augustus Kerk in Aktie Zending  € 151,75 
   Onderhoud gebouwen  € 108,70  
   Missionairwerk   €   55,35 
 
1 september JOP     € 179,50 
   Onderhoud gebouwen  € 135,06 
   Eigen jeugd   €   45,90 
 
8 september Diaconie    € 163,05 
   Onderhoud gebouwen  € 109,75 
   Eigen jeugd   €   50,01 
 
15 september Kerk     € 182,30 
   Onderhoud gebouwen  € 143,76 
   Eigen jeugd   €   51,40 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 24 augustus 2013 t/m 20 september 2013) 
 
Via dhr. D.W.A. Alblas    voor de kerk   €  30,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de bloemen  €    5,00 
Via familie van Oorschot    voor de bloemen  €  10,00 
Via mw. J. van Hal     voor de kerk   €    5,00 
Via mw. C. Holdermans-van der Burg  voor de kerk   €  10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Vaste vrijwillige  
bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage 
kunt u overmaken op bankre-
keningnummer 3554.03.250 
t.n.v. de Gereformeerde 
Kerk Rijsoord, onder vermel-
ding van “VVB 2013”. 
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / 
Penningmeester CVK 
 

Ontvangen giften door het College van Diakenen 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
Via mevr. J. Lodewijk     Diaconie    €    5,00 
Via mevr. G. Lodder     Diaconie    €  10,00 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift. 
Nico Baars, Penningmeester College van Diakenen 
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Collecte zondag 6 oktober 2013 – Kerk & Israël  
 
De eerste zondag van de maand oktober is voor de Protestantse 
Kerk “Israëlzondag”. Op deze zondag geven wij in het bijzonder 
uiting aan onze onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. 
De opbrengst van de collecte is bestemd voor het werk van Kerk 
& Israël, dat hier concreet gestalte aan geeft door activiteiten te 
organiseren en projecten in Nederland en Israël te steunen.  
 
In Israël wordt bijvoorbeeld de internationale werk- en leefge-
meenschap Nes Ammin gesteund, waar joden, christenen en moslims elkaar ontmoeten 
en met elkaar in gesprek kunnen gaan. In Nederland steunt de Protestantse Kerk de 
joodse school Cheider in Amsterdam en de organisatie Zikna. Zikna biedt in Nederland 
pastorale zorg in de joodse gemeenschap. Voor gemeenteleden die zich willen verdie-
pen in de relatie Kerk en Israël maakt de Protestantse Kerk het tijdschrift Kerk & Israël 
Onderweg. Kortom het werk van Kerk & Israël is veelzijdig.  
 
Om al deze activiteiten in de toekomst te kunnen voortzetten is uw steun onmisbaar. 
Geef daarom aan deze collecte!  
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Deurcollecte oktober – Pastoraat Protestantse Kerk Nederland  
 

Er zijn voor mensen 
Het is fijn als er mensen zijn die je verhaal willen aanhoren, in tijden van vreugde, 
maar zeker ook in tijden van zorg en verdriet. Daar weten we in de kerk over mee te 
praten. We zijn hier bij elkaar op dagen van blijdschap, bijvoorbeeld als er een kind 
gedoopt wordt, maar ook bij rouw als iemand uit ons midden is overleden. Wat fijn dat 
we er dan voor elkaar zijn. Onze ouderlingen, pastoraal medewerkers en predikanten 
spelen hierbij een belangrijke rol. Zij zijn er voor ons, maar ook voor de gemeentele-
den die niet in de kerk komen.  
 
Zij hoeven de kracht en kennis hiervoor niet allemaal uit zichzelf te halen. De Protes-
tantse Kerk helpt door handreikingen en cursussen aan te bieden. En jaarlijks is er een 
pastorale dag waar men toegerust wordt voor de pastorale taak. Luisteren en de hel-
pende hand bieden, het kan niet gemist worden in onze kerk! 
 
Met de collecte hopen we de ondersteuning vanuit de Protestantse Kerk blijvend moge-
lijk te maken. Zodat er handvatten blijven voor onze pastorale medewerkers, ouder-
lingen en predikanten. Want dan zijn zij het beste in staat een ander te helpen. Geeft 

u ook aan de collecte? 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Achtergronden van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssa-
menwerking (Deel 3) 
 
In dit artikel staat Kerk in Actie centraal.  
 
Visie en uitgangspunten van Kerk in Actie 
De  geschiedenis zoals omschreven is in de eerdere artikelen leidt tot de volgende uit-
gangspunten en kernwaarden van Kerk in Actie: 
 
1) Kerk in Actie is van en werkt namens de plaatselijke gemeenten en de landelijke 
kerk 
Kerk in Actie werkt namens de plaatselijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Ne-
derland, de andere aangesloten kerken en vele duizenden particuliere donateurs. 
Plaatselijke gemeenten zijn de opdrachtgevers van Kerk in Actie. 
De steun aan partners en projecten is op landelijk niveau gebundeld om de kwaliteit 
en de doelmatigheid van het werk zo groot mogelijk te laten zijn. Plaatselijke gemeen-
ten leveren daar hun aandeel aan door voorlichting, gebed en financiële bijdrage. 
 
2) Kerk in Actie vindt haar motivatie in de bijbel 
Het uitgangspunt is dat ieder mens recht heeft op respect en een menswaardig be-
staan, ongeacht geloof, politieke overtuiging, ras, sexe of nationaliteit. De motivatie 
voor het werk vindt Kerk in Actie in de bijbel, Gods Woord dat oproept tot getuigenis, 
tot naastenliefde, tot dienstbaarheid en tot het bevorderen van gerechtigheid, in na-
volging van Jezus. Getuigen en dienen zijn twee kernwoor-
den in het werk van Kerk in Actie: het vertolken en vertalen 
van de boodschap van de bijbel en het verbeteren van le-
vensomstandigheden van de allerarmsten. 
 
3) Kerk in Actie werkt met partnerorganisaties 
Kerk in Actie maakt deel uit van een wereldwijd netwerk 
van kerken, organisaties en mensen. Zij, onze partners, vragen ons om mee te leven, 
om te bidden, om financiële steun te geven. Tegelijk kunnen deze partners ons bemoe-
digen als het gaat om het hoorbaar en zichtbaar maken van het Evangelie of om onze 
rijkdom te delen. 
 
Als Kerk in Actie zendingsprojecten of diaconale projecten steunt of noodhulp geeft, 
doet zij dit altijd via en in nauwe samenwerking met plaatselijke kerken en organisa-
ties, op basis van gelijkwaardigheid. Onze partners kennen de lokale situatie van bin-
nen uit en zijn daarom het beste in staat om de hulp op de juiste plek terecht te laten 
komen. Wij mogen aansluiten bij mensen die hun eigen keuzes maken, die zelf initia-
tieven ontplooien. Kerk in Actie wil de zelfstandigheid en zelfvoorziening van de ge-
steunde partners stimuleren. 
 

Als Kerk in Actie medewerkers uitzendt, dan is dat op ver-
zoek van onze partners. De uitgezonden medewerkers zijn 
vaak een aantal jaren actief in het missionaire werk, de ge-
zondheidszorg, het onderwijs of de landbouw. Ze zijn in 
dienst van een (kerkelijke) organisatie in het land zelf. Hun 
deskundigheid, die soms ter plekke niet aanwezig is, maakt 
hen waardevol voor de projecten. Bovendien werken ze mee 
aan de uitwisseling van ervaringen tussen mensen daar en 
hier. Zo geven wij handen en voeten aan de oecumenische 

beweging waar wij deel van uitmaken. 
 
Inhoud geven aan wereldwijd partnerschap 
Als leden van de christelijke gemeenschap worden we dus dagelijks opgeroepen om 
samen met christenen wereldwijd en hun bondgenoten, invulling te geven aan onze 
missionaire en diaconale opdracht. Medegelovigen uit andere landen leren ons kritisch 
naar onszelf te kijken, en plaatsen ons voor spannende vragen: 

 Hoe kunnen we het geloof in onze tijd opnieuw verwoorden en mensen ermee 
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aanspreken? 
 Op welke manier kan de kerk de samenleving van dienst zijn? 
 Hoe gaan we om met economische groei en technologische veranderingen? 
 Op welke manier kunnen we zorg dragen voor het milieu en de klimaatverandering 

tegengaan? 
 Hoe verdelen we de welvaart wereldwijd en in ons eigen land? 
 Wat betekent de kerk voor mensen in de verdrukking? 
 Hoe stellen we ons op tegenover mensen met een ander geloof? 
 Zijn wij bereid om contact te leggen met christenen afkomstig uit andere cultu-

ren, dichtbij en ver weg, ook al denken ze over veel zaken anders dan wij?  
 
Meeleven – financiële steun – solidair zijn 
Door dit wereldwijde partnerschap gaat het bij Kerk in Actie om meer dan geld werven 
voor projecten. Natuurlijk is geld belangrijk om het werk mogelijk te maken, maar on-
ze partners vragen ons ook om met hen mee te leven, belangstelling te hebben voor 
hun situatie en voor hen te bidden. Daarom besteedt Kerk in Actie veel aandacht aan 
het informeren van gemeenteleden en ambtsdragers over haar werk, zodat wederzijds 
meeleven mogelijk wordt. Onze partners vragen daarnaast om solidair met hen te zijn, 
om voor hen op te komen. Bijvoorbeeld door een eerlijke prijs te betalen voor pro-
ducten die bij hen worden gemaakt. Of door brieven te schrijven als mensen om hun 
overtuiging in de gevangenis zitten. Daarom werken Kerk in Actie en haar partners sa-
men met andere organisaties om regeringen te bewegen te bouwen aan een wereld die 
voor iedereen leefbaar is. Binnen het geheel van wereldwijde relaties worden plaatse-
lijke gemeenten uitgenodigd hun eigen plek in te nemen, en via Kerk in Actie Interac-
tief heel concrete relaties aan te gaan met onze partnerorganisaties. 
 
De programma’s van Kerk in Actie 
Kerk in Actie steunt projecten in binnen- en buitenland en heeft het werk onderver-
deeld in de volgende programma’s: 
 
Zending 
Kerk in Actie bevordert de voortgang van het Evangelie in de wereld. Dit gebeurt onder 
andere door: het steunen van kerkopbouw, evangelisatie, het stimuleren van gesprek-
ken tussen christenen en andersgelovigen, het versterken van theologische opleidingen, 
het benutten van nieuwe media en het ondersteunen van onderwijs en jeugdwerk. 
 
Diaconaat 
Dienst aan de naaste kan nodig zijn omdat iemand in nood is of in de marge van de sa-
menleving terecht is gekomen. Kerk in Actie zet zich in voor barmhartigheid en gerech-
tigheid in de Nederlandse samenleving. Om bij te dragen aan een echte sámenleving 
steunt Kerk in Actie in Nederland projecten voor mensen die in armoede leven, vluch-
telingen, ex-gedetineerden, verslaafden, gehandicapten, ouderen en jongeren. 
 
Werelddiaconaat 
ICCO en Kerk in Actie zijn solidair met mensen die lijden onder onrecht, armoede en 
geweld (ook natuurgeweld). Dit gebeurt door middel van gezondheidszorg, armoedebe-
strijding, hulp aan vluchtelingen, steun aan landbouwwerk, het zorgen voor voedsel bij 
honger en ondervoeding, verbetering van de positie van vrouwen, bevordering van het 
naleven van de rechten van de mens en stimuleren van initiatieven die bevolkingsgroe-
pen met elkaar verzoenen. 
 
Kinderen in de Knel 
Kerk in Actie zorgt voor kinderen die op straat, in bordelen, fa-
brieken, gevangenissen of oorlogssituaties leven. Kerk in Actie 
steunt kleinschalige projecten waarin volgens nieuwe methodes 
gewerkt wordt en waarbij kinderen in hun waarde worden gela-
ten. 
 
FairClimate 
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Het klimaat ís al veranderd in ontwikkelingslanden. Voor hen is klimaatverandering een 
ramp, voor ons een bedreiging. FairClimate steunt de mensen die nu worden getroffen 
door overstromingen en droogte. Kerk in Actie investeert samen met ICCO in duurzame 
ontwikkelingsprojecten die tevens de uitstoot van CO2 beperken: bosaanplant, irrigatie 
en schone energieprojecten. 
 
Noodhulp 
De noodhulp van ICCO en Kerk in Actie redt mensenlevens in een crisissituatie, geeft 
kwetsbare groepen mensenmeer bestaanszekerheid in tijden van nood en helpt hen bij 
de wederopbouw van hun samenleving na een ramp. Dat kan een overstroming zijn, 
een orkaan of ander natuurgeweld,maar ook een burgeroorlog brengt mensen in een 
noodsituatie, bijvoorbeeld omdat zij hun huizen moeten ontvluchten. ICCO en Kerk in 
Actie steunen lokale organisaties die toegang hebben tot de slachtoffers en het ramp-
gebied. 
 
Zij werken hierbij samen met de SHO (Samenwerkende Hulp Organisaties) en het pro-
gramma ACT (Action by Churches Together) van de Wereldraad van Kerken. 
   
      Bron: overgenomen uit Wegwijzer Zending en Werelddiaconaat 
 
We hopen dat u door deze serie artikelen weer wat meer op de hoogte bent van 
Zending en Werelddiaconaat en van het werk van Kerk in Actie, zodat toekomstige 
collecten u wellicht meer aanspreken dan voorheen. 
 
Uw ZWOE-commissie 
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Vooraankondiging: 3 november Uitwisselingszondag 
 
Elk jaar wordt er in de maand november een zogenaamde Uitwisselingszondag gehou-
den. Op deze zondag willen alle deelnemende kerken  aandacht schenken aan hun ver-
bondenheid met hun partnergemeentes in Rwanda. Omgekeerd gebeurt in Rwanda het-
zelfde. 
 
In de eredienst van deze zondag worden zowel in Nederland als in Rwanda (zoveel mo-
gelijk) dezelfde liturgie gebruikt. Het ene jaar stelt de Nederlandse commissie Spiritu-
aliteit van de Rwanda-werkgroep de liturgie samen en het andere jaar is Rwanda aan 
de beurt. Dit jaar heeft Rwanda de liturgie opgesteld. Dominee Jérôme Bizimana reikte 
het thema aan: Eenheid in Christus. Centraal zal staan in deze dienst Romeinen 12 vers 
4 – 8. 
 
Janny Oorebeek is deze zomer weer in Rwanda geweest om o.a. de viering van het 50-
jarig bestaan van de kerk van Giko mee te maken. Dat was een hele happening, zo 
hebben we van haar gehoord. Het feest duurde 3 dagen. De felicitatiekaart met hand-
tekeningen uit Rijsoord werd zeer gewaardeerd, vooral omdat bij openen van de kaart 
er muziek klonk: Congratulations (=gefeliciteerd). Dat vond men erg grappig. Janny 
mocht uit de pot van de Kleine Projecten (waar wij dit voorjaar ook voor gespaard heb-
ben in de Spaardoos) geld aan de gemeente Giko overhandigen als bijdrage in de kos-
ten van een bijenproject. (De rest van de kosten moet Giko  zelf betalen). Om onze 
verbondenheid met onze Rwandese broeders en zusters en dan met name die in Giko 
wat concreter te maken leek het ons een goed idee n.a.v. de opzet van het bijenpro-
ject om u honing  te koop aan te bieden. Dat hopen we op 3 november a.s. na de 
dienst te doen. U weet toch hoe gezond honing is?!                                                                                                                                                              
 
We hopen op een dienst waarin we ons betrokken voelen bij onze Rwandese partnerge-
meentes. 
 
Namens de ZWOE 
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Wie alleen loopt raakt de weg kwijt, 
Alleen uit de gemeenschap 
Komt de wijsheid. 
 
Want… 
 
Eén hand alleen kan geen touw 
Om een bundel knopen. 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
Wie dan valt, 
Heeft niemand om haar op te helpen. 
Wie dan schreeuwt, 
Heeft niemand die haar hoort. 
Wie alleen loopt, 
Gaat zwaar gebukt onder haar last, 
Niemand deelt haar vreugde of verdriet. 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 

Haar kola eet ze alleen. 
Ze heeft twee voeten, ze heeft alleen maar 
Twee armen, 
Ze heeft maar twee ogen. 
In de gemeenschap 
heeft ieder duizenden handen, 
Heeft ieder duizenden voeten, 
Loopt niemand ooit alleen. 
 

Patrice Kayo, Kameroen  
‘Chanson populaires Bamilike‘ 
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Benefietconcert voor Voedselbank Barendrecht 
 

Het mannenkoor De Verenigde Zangers uit Barendrecht geeft 
op zaterdag 12 oktober a.s. een benefietconcert voor de 
Voedselbank van Barendrecht. Verschillende sponsors heb-
ben spontaan hun medewerking toegezegd. Het belooft een 
gevarieerd concert te worden. 
 
Uitgevoerd zullen worden: Rivers of Babylon, Home on the 
range, het Slavenkoor uit de Opera “Nabucco”, Going Home, en 
nog vele andere bekende stukken en liederen. 
 
De algehele leiding is in handen van John Bakker. Het orgel en 
de piano worden bespeeld door de zeer bekwame en populaire 

Lennart Moree. Tevens werkt mee het koperkwartet ensemble Brassi 5D. 
 
Wanneer u van dit alles wilt genieten kom dan op 12 oktober naar de “Carnisse Ha-
ven”, Noordersingel 30 in Barendrecht. Aanvang 20.00 uur. De kerk is open om 19.30 
uur. Vanaf 19.15 uur kan er in de hal koffie worden gedronken. De toegang tot dit ge-
weldige concert is slechts €7,50. 
 
Kaarten in de voorverkoop voor Heerjansdam 
en Rijsoord: 

Fam. J. Schop       
Kersentuin 19 Heerjansdam    
tel. 078-6771913       
 
Fam. W. Blaak  
Bloklandlaan 18 Heerjansdam   
tel. 078-6771805 (op verzoek thuis bezorgd) 

 
Als u dit concert niet kunt bezoeken, maar u draagt het doel wel een warm hart toe 
dan kunt u een gift overmaken op rekeningnummer 104203072 t.n.v. de Verenigde Zan-
gers Barendrecht o.v.v. concert voedselbank Barendrecht. Alvast bedankt voor uw gift. 

 
Hartelijk welkom in “Carnisse Haven” op 12 oktober a.s. 

 

Het leven is als ganzenborden; 

Je kunt altijd opnieuw beginnen, 

behalve als je in de put blijft zitten. 
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Persbericht: Songs of Praise in de Grote Kerk van Dordrecht 
 

Op zaterdag 5 oktober 2013 zal er een grote koor- en samen-
zangavond worden gehouden in de Grote Kerk van Dordrecht 
onder de naam Songs of Praise. Aanvang 20.00 uur.  
 
Geïnspireerd door het gelijknamige en zeer populaire televisie-
programma van de BBC worden er Hymns en Anthems gezongen 
door een vijftal koren, begeleid door orgel, koperkwintet en 
pauken. Veel van de liederen zullen worden gezongen op Neder-
landse teksten. Ook composities van Nederlandse componisten in 
de traditie van de Engelse kerkmuziek worden in de programme-
ring opgenomen. De prachtige kathedrale akoestiek van de Grote 

Kerk in Dordrecht en het imposante Kam-orgel in deze ruimte zijn de basis voor een in-
drukwekkende beleving van de koren en de bezoekers. Het mannenkoor zal ter afwisse-
ling een aantal a capella gezongen liederen vertolken vanuit de koorruimte van de 
kerk. 
 
In het verleden werden deze Songs of Praise avonden in de Grote kerk van Dordrecht 
ook al menig maal georganiseerd. Het was zo’n 12 jaar geleden dat dit voor het laatst 
plaats vond. Een nieuw initiatief maakt het mogelijk om het op 5 oktober nieuw leven 
in te blazen. In overleg met de BBC en gebruikmakend van hun ideeën is de program-
mering tot stand gekomen. 
 
Medewerkenden aan deze Songs of Praise zijn: 
 Chr. Gem. Kerckeboschkoor    Zeist 
 Chr. Gem. koor Looft den Heer    De Meern 
 Chr. Gem. koor Omnia Cum Deo    Nieuw Lekkerland 
 Chr. Gem. koor Groote Lindt    Zwijndrecht 
 Chr. Reg. Mannenkoor Deo Datus   IJsselstein 
 
 Imperial Brass      Koperkwintet en Pauken 
 Gerard van der Zijden     Orgel 
 U en Jij        Samenzang 
 Jelte Veenhoven      Dirigent en algehele leiding 
 
Van deze avond zal een life CD registratie worden gemaakt. 
 
De Songs of Praise koor- en samenzang op 5 oktober in de Grote Kerk van Dordrecht be-
gint om 20.00 uur. De entree bedraagt € 12,50. Kaarten zijn te reserveren via de websi-
te www.songsofpraise.nl of per mail info@songsofpraise.nl. 
 
Frans Bakkenes 
Krulmos 8 
2914 XC Nieuwerkerk aan den IJssel 
Tel: 0180-390377  
Mob: 06-24645090 
www.songsofpraise.nl 
info@songsofpraise.nl 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

22 

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 

Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 307de  
zondagavondzang die gehouden wordt op zondag 20 oktober a.s. om 
19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijnd-
recht. 
 
Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist van 

deze avond is Edwin Vooijs. We zingen als gemeente en als koor lof-
liederen uit bekende bundels.  Ook zullen we deze avond enkele liederen zingen die 
door Maarten Luther heeft geschreven.  
 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 
Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 

Samen zingen in “De Open Hof” in Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Op zondag  6 oktober 2013, zal  de 50e koor- en samenzangdienst wor-
den gehouden in de kerk “De Open Hof” gelegen aan de Schildmanstraat 
72a, 3342 BS te Hendrik Ido Ambacht.  
 
De zangmiddag zal aanvangen om 17.00 uur terwijl de  kerk om 16.30 uur 

zal zijn geopend. Medewerking aan deze jubileum dienst wordt verleend door het 
Christelijk Mannenkoor  “Excelsior“ uit Hendrik-Ido-Ambacht en het Vocaal Ensemble 
"Chantibelle" uit Zwijndrecht. Beide koren staan o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit uit 
Zwijndrecht. Het mannenkoor  zal o.a. ten gehore brengen ‘Welsh Hymn Tune’ van Ro-
bert Williams, ‘Hoog Boven alle Vragen‘ in een koorbewerking van André de Jager en 
‘We shall not be moved‘ in een bewerking van Martin Zonnenberg. Het Vocaal Ensem-
ble  zal o.a. zingen  ‘Just for Today’ van Hawley Ades en ‘O God Creator Blest‘ van Cé-
sar Franck. Verder staan er nummers op het programma welke door de koren samen 
zullen worden gezongen zoals ‘Glory to the King of Kings‘ van Denman Thompson. Het 
orgel zal worden bespeeld door Edwin Vooijs uit Zwijndrecht.  
 
Naast het luisteren  zal er weer ruimschoots gelegenheid zijn om samen liederen te 
zingen uit diverse liedboeken. De gehele dienst zal worden ondersteund doormiddel 
van  een beamer / dia presentatie. Ter bestrijding van de kosten zal bij het verlaten 
van de kerkzaal, gecollecteerd worden. Het belooft een mooie dienst te gaan worden.  
 
U bent ook nu weer van harte uitgenodigd. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn deze zangdienst bij te wonen noteer dan de datum van de volgende 
zangdienst, zondag 3 november 2013. Medewerking aan die zangdienst zal 
worden verleend door het Christelijk Gemengd Koor “The Credo Singers” uit 
Rotterdam o.l.v. Bert Kruis. Orgel Johan den Hoedt uit Rotterdam.  
 
Namens de organisatie, 
Ben Voerman, tel: (078)  681 75 83, e-mail: bjvoerman@planet.nl. 
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De “Jostiband“ komt naar de Breepleinkerk (Rotterdam-zuid)   
 
26 oktober - 15.00 uur: groot concert met de “Jostiband“ 
Breepleinkerk Rotterdam–Zuid  
 
Medewerkenden -  naast de “Jostiband”:  
 Organist en dirigent Martin Mans “The Martin Mans Formation“  
 Trompet Jantine Kalkman  
 Vleugel Mark Brandwijk  
 
AANVANG 15.00 UUR     
 
Toegang € 20.00,- voor volwassenen, kinderen t/m 8 jaar € 12,50. U kunt nu reeds 
kaarten bestellen via breepleinkerkconcert@outlook.com of telefoonnummer 010 – 
419.11.96 of 010 – 484.76.25.  
 
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam-Zuid. 
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. Van harte welkom! 
 
De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 20 en 25, bus 77. 
 
Zie ook www.breepleinkerk.nl  
 
Namens Breepleinkerk, 
mw. A. Roos, secretaris Breepleinkerk 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 
Onder het motto: 'ZINGEN MAAKT BLIJ' houdt de Breepleinkerk een Koor-en samenzang-
dienst gehouden op zondag 20 oktober a.s. waaraan medewerken:  
 
 Het “Slikkerveers Chr. Mannenkoor “  o.l.v. Hidde Zwart,  
 Orgel Everhard Zwart, trompet Hidde Zwart, 
 Voorganger 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 Randwegin 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 
 

Namens Breepleinkerk, 
mw. A. Roos, secretaris Breepleinkerk 
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Allerzielen in ’t Licht 
 
Na een overweldigende Allerzielen in ’t Licht op begraafplaats Vredehof vorig jaar 
waarbij naar schatting 350 mensen de begraafplaats hebben bezocht was het al snel 
duidelijk dat er hier een gevolg op moest komen. De geluiden die we die avond hoor-
den: indrukwekkend, mooi, ontroerend, geweldig, dit hadden we net nodig maar ook 
door het enthousiasme van de vrijwilligers en de medewerkers van Vredehof heeft ons 
al snel doen besluiten om weer een mooie en warme avond aan de bevolking van Rid-
derkerk aan te bieden. Dit jaar zal de bijeenkomst op zaterdagavond 2 november 
zijn. 
 
Iedereen is van harte welkom op deze bijzondere avond, ook al zijn hun dierbaren el-
ders begraven. Iedereen die even stil wil staan bij een overledene dierbare kan dat op 
zijn of haar eigen manier doen. Men hoeft niet gelovig te zijn, alle gezindten zijn van 
harte welkom. 
 
Na een gedegen evaluatie van de avond vorig jaar van de vrijwilligers en de organisatie 
is er wederom een aardige plan de campagne opgezet, er zijn wat nieuwe ideeën gebo-
ren en wat veranderingen in de indeling gemaakt.  Inmiddels is er naar sponsoring ge-
zocht en dat heeft onze verwachtingen overtroffen. Er is ook al contact gemaakt met 
de gemeente Ridderkerk en het beheer van Vredehof.  
 
We willen iedereen die zich ook voor deze Allerzielen wil inzetten hiervan op de hoog-
te brengen en wel op donderdag 10 oktober a.s. om 19.30 in de parochiezaal van de St. 
Joriskerk aan de Hovystraat. Deze avond zal  ook gebruikt worden om de vrijwilligers in 
te delen en verdere afspraken te maken.  
 
Wij hopen van harte dat we ook dit jaar op de vele vrijwillige handjes en stemmen mo-
gen rekenen. Vooral op zaterdag 2 november hebben we vele handen nodig om alles 
mooi in te richten, de gedenkplekken te bemensen, de koffie en alle kaarsjes aan te 
steken. Er moet dan van alles tegelijk gebeuren en dit kunnen we niet alleen. 
 
Was U er vorig jaar vrijwilliger? Dan krijgt u een uitnodiging via de e-mail. Maar kon U 
er vorig jaar niet bij zijn, of dit is de eerste keer dat U van Allerzielen in ’t Licht 
hoort, schroomt u zich dan niet en schiet ons aan voor meer informatie. Wij hebben u 
hard nodig! 
 
U kunt zich ook al direct opgeven Paula Roos (425542) of Hans LeLarge (414624) of pas-
toraatsgroep@sintjorisparochie.nl.  


