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Stencilen:  

Maandag 28 april 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 

Woensdag  30 april 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand mei 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 25 april 

bij 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 52 

2989 AJ Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

     Pasen 
 
In het doodspunt van de tijd, in de donkerste der nachten, 
dieptepunt van antimachten, grondverloren elk verwachten, 
werd het Pasen, nieuwe tijd, 
nieuwe toekomst, wonderwijd. 
 
In dit morgenlijk begin, in dit heden van Gods dromen, 
-leven aan de dood ontkomen-, ingeplant en opgenomen, 
Gaan wij vol verwondering, 
Nieuwe mens, de toekomst in. 
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Erediensten 
 
Zondag 6 april   5e zondag in de veertigdagentijd 
09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips uit ‘s Gravenzande 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en D.W. Alblas 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk in Actie - veertigdagentijd 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 13 april 
09.30 uur : Ds. S.M. van Leerdam uit Maassluis 
Kindernevendienst : Sabrina Alblas 
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer 
Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk in Actie - diverse projecten 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Donderdag 17 april   Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
 
Vrijdag 18 april   Goede Vrijdag 
19.30 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes 
Koster : Nico den Hartog 
 
Zaterdag 19 april   Stille Zaterdag 
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Koster : Henk van der Starre 
 
Zondag 20 april   Pasen ; Tevens Tienerviering 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en C. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e JOP 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 27 april 
Vanaf 09.10   Inzingen met Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw Beijerland 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en J. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
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Pasen – Kerst attentie 
 
Al vele jaren is het de gewoonte dat 
gemeenteleden met Pasen en Kerst een 
attentie van de diaconie krijgen. 
Het juiste aantal jaren is moeilijk te 
achterhalen, maar het is ooit begonnen 
om met Kerstmis gemeenteleden van 
65 jaar en ouder een blokkalender te 
geven. Deze waren in die tijd altijd 
zeer geliefd. Later werd besloten om 
met Pasen gemeenteleden van 75 jaar 
en ouder een attentie te geven. Hier 
kwam de gele begonia in beeld. 
Maar na veel jaren kwam er de vraag 
om met de Kerst eens wat anders te 
doen. De oplossing was dat men mocht 
kiezen tussen een blokkalender en een 
dagboekje. 
Ook de Paas attentie is inmiddels an-
ders geworden. (paasbroodje) 
De discussie blokkalender – dagboekje 
kwam elk jaar aan de orde en lang niet 
iedereen was blijkbaar nog gelukkig 
met het aangeboden presentje. 
De diaconie heeft toen besloten mede 
door de toenemende kosten alleen nog 
een dagboekje te schenken. Ook de 
laatste jaren was er nog zeer regelma-
tig discussie over dagboekje of toch 
weer een kalender. Ook kregen we 
steeds meer geluiden uit de wijkteams 
en gemeente te horen over de verschil-
lende leeftijd met Kerst (65) en Pasen 
(75). 
 
Al deze discussie, opmerkingen en vra-
gen heeft de diaconie doen besluiten 
om de leeftijd voor Kerst en Paas at-
tenties gelijk te trekken. En u begrijpt 
natuurlijk wel dat het geen 65 jaar, 
maar 75 jaar en ouder is geworden. We 
hopen dat u voor onze beslissing het 
nodige begrip kan opbrengen.  
 
Voorzitter Diaconie 
Dick Alblas 

Paasgroet 
  
Op weg naar Pasen denken we ook 

aan onze naasten, ver weg en dicht-

bij. 

Gewoon omdat Jezus dat deed en 

doet. 

We zijn kostbaar in zijn ogen. Daar-

om ging Hij tot het uiterste. 

We mogen  deze maand weer zijn 

opstanding vieren en in geloof mo-

gen wij opstaan met Hem. 

U, jij, ik, en al onze naasten. 

 

Zoals ook jij 

  

Die ander 

geen vreemde, 

een mens als jij, 

een mens 

even kwetsbaar, 

even breekbaar,  

een mens 

even hunkerend  

naar licht en geluk. 

Ontzie hem, 

doe hem geen pijn, 

een mens zoals jij, 

zie naar hem om, 

doe hem recht, 

een mens als jij. 

Leven wil hij, 

leven zoals ook 

jij wil leven. 

  

( bron: Medemens 2) 

 

Met dit gedicht willen wij u en onze 

partnergemeenten in RWANDA 

een blij en gezegend Paasfeest toe 

wensen.                                                                           

  Namens de ZWO groep, 

    Greet Lodder 
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Bij de diensten 
 
In zeven weken gaan wij op weg naar het Paasfeest. Op de vroege 
vrijdagavond zijn er deze maand nog enkele gebedsvieringen, telkens 
in een andere kerkgebouw in Ridderkerk. In de veertig dagen op weg 
naar het Paasfeest tellen de zondagen niet mee: elke week opnieuw 
vieren wij de Opstanding van onze Heer! 
 
 

Op zondag 6 april, de 5e zondag in de 40dagentijd, begroeten wij ds. C.P.M. Verrips 
uit ’s Gravenzande als onze voorganger.  
Op zondag 13 april, Palmzondag en de 6e in de 40dagentijd, komt ds. S.M. van Leer-
dam de dienst leiden. Ik ken Martijn - en zijn familie - uit mijn eerste gemeente Schi-
pluiden. Hij had toen plannen om theologie te gaan studeren. We zijn nu zo’n 15 jaar 

verder en hij is inmiddels predikant geworden, in Maassluis. Fijn dat hij 
een keer in onze gemeente kan voorgaan! 
 
Op Witte Donderdag 17 april gedenken wij de inzetting van het Heilig 
Avondmaal en delen wij brood en wijn in de kring. 

Er is een liturgieboekje voor de drie dagen voorafgaand aan 
het Paasfeest. De dienst begint om 19.30 uur. 
Op Goede Vrijdag 18 april lezen wij het evangelie van de 
kruisweg van onze Heer Jezus Christus. We zingen bijpassende 
liederen. In deze ingetogen dienst zal ds. C. Versteeg uit Bol-
nes bij ons voorgaan. We gebruiken het liturgieboekje. Ook de-
ze dienst begint om 19.30 uur. 
Met de gebedswake op Stille Zaterdag 19 april beëindigen we 
de drie dagen van Pasen. De dienst begint om 19.30 uur. Na deze dienst kunt u het 
liturgieboekje mee naar huis nemen.  

 
Op zondag 20 april vieren wij het Paasfeest. We lezen de blijde 
boodschap van de Opstanding van onze Heer. Deze belangrijke kern 
van ons christelijk geloof wordt ook bezongen in vele mooie Paaslie-
deren. Jacob van Nes bespeelt het orgel. Gerdien Breems-de Wit 
komt met hem mee en zal de dienst met haar zang opluisteren. De 
dienst begint om 9.30 uur. 
 
 

Op zondag  27 april gaat ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland bij ons voor. Hij is een graag 
geziene gast op de kansel van de Opstandingskerk.  
 
Wensen wij elkaar goede kerkdienst en gezegende Paasdagen toe! 
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. 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 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Zieken(t)huis 
 
- Van onze zieken noemen wij mw. A. van der Stelt-Jongenelen (Witbloemstraat). Zij 
verbleef de afgelopen maanden langdurig in het ziekenhuis, een enkele keer ook op 
de afdeling intensive care. Wat een mens allemaal niet verduren moet… Gelukkig is zij 
nu aan de beterende hand, maar haar gezondheid is nog broos. Zij verblijft in het 
Zorghotel (kamer 704) bij het ziekenhuis Dordwijk in Dordrecht. 
- Ook mw. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark) maakte een moeilijke maand 
door. Zij onderging een schildklieroperatie. De juiste afstemming van medicijnen is 
geen sinecure. Wel is zij inmiddels weer thuis, bij haar man.  
- Mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje (Mauritsweg) verblijft, wegens neerslachtigheid, 
tijdelijk in de kliniek van Delta Psychiatrisch Centrum, bij het Maasstad Ziekenhuis te 
Rotterdam.  
- Mw. Heester-Florijn (Torenmolen) kreeg een lichte beroerte en belandde in het zieken-
huis. Gelukkig mocht zij weer goed herstellen. Zij verblijft nu tijdelijk in Verzorgingshuis 
Reyerheem. 
- Mw. N. Kroos-Biesbroek onderging in februari een knieoperatie. Na een lang verblijf in 
het Zorghotel bij het Maasstadziekenhuis kwam zij op 21 maart jl. weer thuis aan de 
Mauritsweg. 
 
Verschillende gemeenteleden ondergingen medische onderzoeken en behandelingen en/
of kleinere operaties. Juist rondom het Paasfeest staan wij stil bij kostbaar leven in alle 
kwetsbaarheid. Gedenken daarom in het bijzonder nu onze zieken en herstellenden, en 
hun naasten, met onze aandacht en voorbede.  
 
ds. G.H. Offringa 

Leerhuis rondom de profeet Jona 
(nieuwe start) 
 
Enkele belangstellende gemeenteleden vroe-
gen mij om een Bijbelkring te beginnen. Aan 
dat verzoek wil ik graag voldoen.  
Het is de bedoeling om met elkaar een Bij-
belgedeelte te lezen en dat samen te be-
spreken. Het kan dan gaan om theologische 
in’s en out’s van de Bijbeltekst - dat is mijn 
afdeling -, maar ook het lezen tussen-de-
regels-door en de toepassing voor ons eigen 
gelovig leven krijgen voldoende ruimte.  
We zouden het model van het leerhuis kun-
nen volgen. Voor een eerste, korte cyclus 
kozen we voor het boek van de profeet Jona. 
Dit boek is overzichtelijk ingedeeld (4 hoofd-
stukken) en qua inhoud prikkelend genoeg 
voor een levendig gesprek. Anders dan ik in 
het vorige kerkblad vermeldde, gaat het om 
vier woensdagavonden, te weten op de 
woensdagen 30 april en 7, 14 en 21 mei 
2014. We komen samen in de Fontein.  
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en 
duren to ca. 21.45 uur. We bespreken iedere 
keer een hoofdstuk. Hebt u belangstelling 
voor dit leerhuis, laat u me dat dan weten. 
Voor een goed gesprek moet de groep niet te 
groot zijn, maar er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Er is geen leeftijdsgrens. 
 
ds. Herman Offringa  

Psalmen onderweg (vervolg) 
 
Voor mijn verjaardag kreeg ik een 
boekenbon. Ik heb er een mooi 
boekje voor gekocht: Kleine gids 
voor christelijke meditatie van ds. 
Lex Boot. In het voorwoord schrijft 
hij dat sommige mensen ervaring 
hebben met oosterse meditatie, zo-
als yoga bijvoorbeeld, maar ook de 
christelijke geloofstraditie kent me-
ditatieve stromingen. In het boekje 
beschrijft hij onder meer de zoge-
noemde lectio divina, het  medita-
tief lezen van Bijbelteksten.  
Vorig jaar begonnen wij in Rijsoord 
zo’n  meditatieve kring rondom het 
boek van de Psalmen. Dit voorjaar 
pakken we de draad weer op en ko-
men we weer samen, nu op enkele 
woensdagochtenden. 
 
Deze maand zijn dat de woensdagen 
9 en 23 april 2014 (volgende maand 
woensdag 7 en donderdag(!) 22 mei 
2014).  
 
De bijeenkomsten worden gehouden 
in De Fontein, van 9.30–10.30  uur. 
We drinken eerst een kopje koffie. 
 
ds. Herman Offringa 
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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 verband 
met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in april 
 
6 april 1932 
Mevrouw  G.T. v.d. Waal 
Rijksstraatweg 183 
2988 BD Rijsoord 
 
7 april 1933 
De heer J. de Vroed     
Brasem 83 
2986 HA Ridderkerk 
 
15 april 1936 
De heer B. Los 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord 
 
16 april 1933 
Mevrouw  W. Lodder-Bestebreurtje 
Goudenregenplantsoen 431 
2982 TJ Ridderkerk 
 
16 april 1936  
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman 
Witbloemstraat 2 
2988 XS Rijsoord 
 
22 april 1920 
De heer  P. Wilschut 
Reyerheem,  kamer 304 
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 
 
24 april 1935 
Mevrouw A. Berkman-Visser  
't Zwaantje 20 
2988 BW Rijsoord 
 
30 april 1937 
Mevrouw W.M. Dorsman-van 't Zelfde 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
 
 
 
 

 

Van Harte Gefeliciteerd! 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
Voor het Werelddiaconaat    € 20,00 
Via mevr. L. Klootwijk  Bloemen € 50,00 
 

Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze gift. 
 
Indien u een gift wilt overmaken dan kunt u dat doen naar bankrekening 
NL56RABO0355403943 te name van Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord. 
 
Nico Baars 
Penningmeester College van Diakenen 

Passie- en paaszondagavondzang 
in de Bethelkerk in Zwijndrecht 

 
Het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht 
nodigt u uit voor de zondagavondzang  
die we houden op zondag 13 april a.s.  
om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de  
Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  

 
Cor de Haan geeft leiding  
aan koor- en samenzang.  

De organist van deze avond is  
Edwin Vooijs. 

In deze zondagavondzang, die in het teken 
staat van Passie en Pasen, gedenken we 

zingend het lijden en sterven maar ook de 
wederopstanding van  
onze Heer en Heiland. 

We zingen o.a. ‘Op die heuvel daarginds’ 
en ‘O hoofd vol bloed en wonden’ maar 
ook ‘O vlam van Pasen steek ons aan’ en 

‘Van U wil ik zingen’. 
Het koor zingt o.a. de liederen: 

‘Halleluja, overwonnen’ en ‘Halleluja, lof 
zij het lam’ . We sluiten de avond af met 

het lied ’U zij de glorie’. 
 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 

Namens het Gereformeerd Kerkkoor 
Zwijndrecht, Ries Knook 
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NBG Bijbelleesrooster april 
 
Di  1 Mattheüs 24 vs 1-14 

Wo  2 Mattheüs 24 vs 15-28 

Do 3 Mattheüs 24 vs 29-42 

Vr 4 Mattheüs 24 vs 43-51 

Za 5 Mattheüs 25 vs 1-13 

Zo 6 Psalm 143  

Ma 7 Mattheüs 25 vs 14-30 

Di  8 Mattheüs 25 vs 31-46 

Wo  9 Mattheüs 26 vs 1-16 

Do 10 Mattheüs 26 vs 17-30 

Vr 11 Mattheüs 26 vs 31-46 

Za 12 Mattheüs 26 vs 47-56 

Zo 13 Mattheüs 26 vs 57-75 

Ma 14 Mattheüs 27 vs 1-14 

Di  15 Mattheüs 27 vs 15-26 

Wo  16 Mattheüs 27 vs 27-44 

Do 17 Mattheüs 27 vs 45-56 

Vr 18 Psalm 22 

Za 19 Mattheüs 27 vs 57-66 

Zo 20 Mattheüs 28 vs 1-15 

Ma 21 Mattheüs 28 vs 16-20 

Di  22 Psalm 139 

Wo  23 Jesaja 50 vs 4-11 

Do 24 Jesaja 51 vs 1-8 

Vr 25 Jesaja 51 vs 9-16 

Za 26 Jesaja 51 vs 17-234 

Zo 27 Jesaja 52 vs 1-6 

Ma 28 Jesaja 52 vs 7-12 

Di  29 Jesaja 52 vs 13 - 53 vs 5 

Wo  30 Jesaja 53 vs 6-12 

 
 

 
20 April   Pasen 

Uit Mattheus 28: 
 

5 De engel richtte zich 
tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik 
weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoe-
ken. 6 Hij is niet hier, hij is immers opge-
staan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, 

dat is de plaats waar hij gelegen 
heeft. 7 En ga nu snel naar zijn leerlingen 
en zeg hun: “Hij is opgestaan uit de dood, 
en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie 
voor naar Galilea, daar zul je hem zien.”  

Zangdienst in de Open Hof  
in Passie-Pasen sfeer 

 
Op zondag 6 april a.s is er weer een 

zangdienst in De Open Hof. 
(Schildmanstraat 72a, H. I. Ambacht)   

Dit keer in Passie-Pasen sfeer. 
Centraal staat het muziekstuk  

“Van Liefde Ongekend”.  
Een indrukwekkend muziekwerk  

gecomponeerd door Johan Bredewout, 
waardoor men als het ware de hele  

lijdensweg van Jezus opnieuw beleefd.  
 

Er worden afwisselend liederen  
gezongen en Bijbelteksten gelezen, 

waarbij ook veel ruimte is  
voor samenzang.  

 
m.m.v.: Christelijk Gemengd Koor  
“De Levensbron”  uit Ridderkerk,  

o.l.v. Bert Kruis. 
Diana Abspoel, hobo,  

Jeanette Jelier, dwarsfluit,  
Johan den Hoedt, orgel  

en Bert Kruis, piano. 
De volgende samenzangliederen staan 
o.a. op het programma: Jezus, leven 
van mijn leven - Ik wil mij gaan ver-
troosten- Neem mijn leven, laat het 

Heer – Is dat, is dat mijn Koning –  
Als ik het wond’re kruis aanschouw –  

en vele anderen. 
De aanvang is 17.00 uur en de toegang 

is uiteraard gratis.  
Bij de uitgang wordt er  
een collecte gehouden. 

 
Voor meer informatie kunt u bellen met 

Leen Koster, tel. 06-28571581.  
Als u vooraf het volledige programma 

toegestuurd wilt krijgen, stuur dan een 
mail naar linda.leen@hetnet.nl 

Niet vergeten… 

 ...dat dit jaar onze kerk 

125 jaar bestaat! 

 
Dat willen we graag met el-

kaar vieren  en wel op  

 
 zaterdag 10 en  

 zondag 11 mei 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

3 en 17 april 

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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C.M.V. Passage 
 
Dinsdag 15 april is er weer een avond van 
Passage. In deze 40 dagen tijd is uitgeno-
digd dhr. Gijs Zonnenberg.  
Hij zal een power-point-presentatie hou-
den genaamd "Passie en Pasen in Jeruza-
lem" 
Het belooft een mooie avond te worden 
waar enkele van onze leden ook aan deel 
zullen nemen met schriftlezing. We zin-
gen onder begeleiding van dhr. René Bar-
nard. 
 
We starten zoals altijd om 19.45 uur.  
Deze avond is een aanrader, breng gerust 
uw buurvrouw of vriendin mee. Iedereen 
is van harte welkom, ook niet-leden. 
 
Het bestuur van Passage 
Met vriendelijke groet,  
Pauly Bestebreurtje 

   La Pipe 
 

U/Jij bent van harte welkom voor een 
praatje, glaasje, kortom voor de gezel-

ligheid, in de Fontein op de 30+ ont-
moetingsavond. 

 
We zijn open op 11 april 

PCOB 
 
Op woensdag 30 april houdt de Protes-
tants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
weer haar maandelijkse bijeenkomst. 
Ds. A. Schipper uit Rotterdam houdt een 
voordracht over “Het laatste Avond-
maal”.  
Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, 
duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehou-
den in de Christus is Koning Kerk aan het 
Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is 
van harte welkom. 
 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: 
tel. 417660. 
 
A. Bos, secretaris PCOB 

Voetwassing 
 
Wij zagen wel de schotel staan 
gevuld met water, naast de doeken, 
maar wij zijn stil voorbijgegaan 
om haastig onze plaats te zoeken. 
 
Er was geen slaaf voor ‘t vuile werk, 
‘t was vreemd, wij speurden in de hoeken, 
maar allen hoorden bij de kerk, 
en bladerden in hun boeken. 
 
Toen bent U langs ons heen gegaan, 
bereid tot dienen en tot lijden, 
en overal waar U bleef staan 
riep U ons op tot schuld belijden. 
 
En heel diep in mijn harte brandt 
als vuur het woord door U gesproken, 
ik zie uw ogen, ‘k zie uw hand… 
en dat heeft in mij iets gebroken 
 
A.J. den Ouden 
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Symbolisch bloemschikken in de 40 dagentijd en Pasen 2014 
 
Het thema in deze tijd is "Zoek de stilte". 
In de schikkingen volgen we het alternatieve spoor van het oecumenisch leesrooster. 
Dat betekent dat we de weg van Jezus volgen vanaf de intocht van Jeruzalem tot aan 
de opstanding volgens het evangelie van Mattheüs. Op weg naar Pasen staan we stil bij 
wat ons beweegt. 
Symboliek in de schikkingen zal steeds een poort zijn als verbindende schakel tussen 
de lezingen. Een poort geeft een overgang aan: je komt van buiten en gaat naar bin-
nen of andersom. De poort staat ook voor ons zoeken naar de stilte. Vanuit ons dage-
lijks leven gaan we als het ware een poort door om ons te bezinnen op wat van waar-
de is voor ons persoonlijk leven en ons samenleven. In de stilte kunnen we op adem 
komen, om daarna met hernieuwde energie weer in beweging te komen. De poort 
staat ook voor de Opstanding van Jezus "Het licht van Pasen straalt door de open poort 
naar buiten". 
 
Vijfde zondag van de veertigdagentijd (6 april) 
Thema: Verraderlijke stilte ; Kleur: Paars; Lezing: Zacharia 13: 1-9, Mattheüs 26: 31-35 
Vurig antwoord Petrus op de woorden van Jezus dat zijn leerlingen hem die nacht zul-
len afvallen. ‘Al zou ik met u moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit’. Hoe an-
ders zal het gaan. Symboliek in de schikking: de poort op een paarse ondergrond. Aan 
de ene kant van de poort zien we drie felle harde bloemen die de stevige taal van Pe-
trus weergeven. Daarbij een rechtopstaand blad als een zwaard.  
 
Zesde zondag van de veertigdagentijd (13 april) 
Thema: Angstige stilt; Kleur: Paars; Lezing: Jesaja 51: 12-23, Mattheüs 26: 36-46 
De weg van Jezus die we deze veertigdagen volgen, begon met een vrolijke intocht. 
Nu bevinden we ons in de hof van Gestane waar Jezus heen gaat om er te bidden. Hij 
is erg bedroefd. Aan zijn leerlingen drie in het bijzonder, vraagt hij om met hem te 
waken. We horen hoe Jezus worstelt met zijn angst en intens bidt of er een andere 
weg is. Symboliek in de schikking: de poort op een paarse ondergrond en een rode 
doek. Het bidden van Jezus, zijn strijd, wordt weergegeven door de donker bloemen. 
Aan de andere kant van de poort zien we het zachte groene mos. Het staat voor de 
leerlingen die slapen. In de stilte van de nacht zijn zij afgehaakt. 
 
Witte donderdag (17 april) 
Op deze avond staat de maaltijd van de Heer centraal. Jezus verbindt zijn eigen le-
vensgeschiedenis met brood en wijn aan de geschiedenis van de Pesach, de uittocht. 
Bij de poort staat een schaal met water en een witte linnen doek.  
 
Goede Vrijdag (18 april) 
We gedenken het lijden en sterven van Jezus. We zien het kruis achter de poort en 
rode bloemen aan de voet van het kruis. De bloemen kleurden rood door het bloed van 
Jezus. 
 
Stille Zaterdag (19 april) 
Aan het begin van de viering bevinden we ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. 
We wachten en waken en lezen in de Bijbel over momenten waarop God licht brengt 
in de duisternis. Zo groeien we toe naar het Licht van de overwinning op de dood. In 
de poort ligt een witte doek, het wit geeft de komst van het Licht aan. Het groene 
mos aan beide kanten van de poort staat voor de trouw van God. 
 
Pasen (20 april) 
Thema: Weldadige stilte Kleur: Wit Lezing: Johannes 20: 1-18 
In de stilte van de vroege ochtend, terwijl het nog donker is, gaat Maria naar het graf. 
Bij het graf gekomen ziet ze dat de steen voor de toegangspoort weg is. Ze gaat naar 
Petrus en de andere leerling en vertelt over de steen die weggerold is en haar angst 
dat het lichaam van Jezus is weggehaald. Petrus en de leerling gaan terug naar het 
graf en langzaam gaat hen een Licht op. In de stilte van de tuin rondom het graf ont-
moet Maria de opgestane Heer. Wanneer hij haar bij haar naam noemt, herkent ze 
hem. Er bloeien witte bloemen die vertellen over het leven, dat sterker is dan de 
dood.  
 
Werkgroep symbolisch bloemschikken 
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• Zit jij in groep 4, 5, 6, 7 of 8?  

• Woon jij in Rijsoord? 

• En hou je van kamperen, avontuur en gezelligheid? 

 

Ga dan mee op kamp !  

 
Van 19 tot en met 26 juli 2014 is het weer zover, 
dan wordt er weer een christelijk kamp voor de kin-
deren in Rijsoord georganiseerd. Een kamp met als 
doel, de jeugd in Rijsoord kennis te laten maken met 
het geloof.  
 

Net als voorgaande jaren zullen wij ook dit jaar onze tenten weer opzetten op 
camping ‘Het Genieten’ in Kaatsheuvel. Deze camping ligt tegen de Loonse en Dru-
nense Duinen aan. We slapen in tenten, nemen de fiets mee, doen spellen in het 
bos, zwemmen in een ven, luisteren naar een spookverhaal en doen nog veel meer 
leuke activiteiten! De kinderen die al eerder met ons mee zijn geweest, weten 
zich vast nog wel een aantal leuke dingen te herinneren. Maar als je nog nooit 
bent mee geweest, dan moet je dat dit jaar zeker doen. 

  
De prijs voor deze week bedraagt € 97,50.  
Gaat jouw broertje of zusje mee? Dan betaalt hij of zij € 90,-  
Wil je graag mee? Lever dan het onderstaande strookje zo 
snel mogelijk in (liefst vóór 15 april) bij Mirjam op den 
Brouw, Ds. Sleeswijk Visserstraat 26. 

 
 
(Er is plaats voor wel 30 kinderen, maar wacht niet te lang met inschrijven!) 
 
Zijn er nog vragen? Dan kan je altijd bellen naar Mariska Monteban, 0630738256 of 
Arjan de Koning, 0653643668. (Liefst na 18.00)  
 
Ben je benieuwd naar verhalen, foto’s of ervaringen van het kamp?  
Wordt dan lid van onze facebook pagina, Kamp-Rijsoord. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

JA! IK WIL MEE OP KAMP ! 

Naam……………………………………………………………………………………………… Jongen/Meisje 

Adres…………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode   + Woonplaats……………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum…………………………………………………………………….Groep…………………… 
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Iets voor jou! 
 
Als organisatie van het Christelijk Toneelvereniging YouthMission zijn we druk bezig 
met de PR voor de voorstellingen van 4 en 5 april 2014. 
De voorstellingen vinden plaatst in de Develstein College in Zwijndrecht 
YouthMission geeft voor het 14de jaar voorstellingen weer die verhalend en vaak gere-
lateerd aan een maatschappelijk thema zijn. 
Daarnaast willen ze uitdragen dat ze christen zijn, zonder moralistisch te zijn. 
Elk seizoen maken ze een nieuwe voorstelling die inhoudelijk tot stand komt door 
amateurs, ondersteund door professionals en semi-professionals. Zo komt het dat ze 
elk voorjaar op de planken staan met een nieuwe voorstelling. Toegankelijk voor alle 
leeftijden, inclusief humor en allerminst exclusief vermakelijk voor publiek met een 
christelijke achtergrond. Prikkelen doen ze zeker, pasklare antwoorden laten ze liever 
achterwege. Ze sturen het publiek graag naar huis met wat gespreksstof voor aan de 
ontbijttafel. 
 
‘De Onbreekbaren’.  
Een onbreekbaar verbond gebouwd op vriendschap. Maar wat gebeurd er als dit ver-
bond onder druk komt te staan? Wat als relaties op de proef worden gesteld? 
En wat doe je als een familiegeheim geopenbaard wordt, en daarmee de wereld op 
zijn kop zet? 
Wie zijn er dan nog te vertrouwen? Zijn de onbreekbaren wel zo onbreekbaar? 
Een voorstelling over vriendschap, liefde en verraad. Over een mysterieuze aandoe-
ning met onverwachte gevolgen. Over verlies, verliefdheid en vertrouwen. 
Als u/je meer informatie zou willen hebben kijk dan op  www.youthmission.nl 
 
Toegangskaarten  voor de voorstelling 'Onbreekbaren' van YouthMission uitge-

voerd op vrijdag 4 april of zaterdag 5 april 2014 zijn verkrijgbaar via . 
www.youthmission.nl 
 
Vriendelijke Groeten, 
  
Peter Gouweloos 
Everstein 19 
3334 CC Zwijndrecht 

 

   10-ervieing 
 
Tienerviering: zondag 20 april   Thema:?! 
Aanvang: 9.30 uur direct naar de crèche-ruimte in De Fontein 
Afsluiting in de kerk om ongeveer 10.30 uur 
Iedere 3e zondag van de maand   
  Groetjes,  
      Heleen, Elselien, Janis en Anda 

http://www.youthmission.nl/
http://www.youthmission.nl/
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
 De classis in het nieuws     
 
Pastoraat is water uit de rots slaan  
 
Dominee Jan Eerbeek was onze gast op de classisvergadering van 27 februari. Sinds vorig 
jaar is hij met emeritaat, maar daarvoor gaf hij leiding aan 55 justitiepredikanten die 
werkzaam zijn in alle inrichtingen van Justitie in Nederland.  
Hij vertelt: “Als predikant in de gevangenis kun je voor mensen van grote betekenis zijn 
bij de verwerking van hun verleden en hun oriëntatie op de toekomst. Met hart en ziel 
werkte ik in het justitiepastoraat. Het gaat dan om de diepere dingen van het leven. 
Hoe je leven gelopen is met: angst, twijfel, gevoelens van zelfverwijt, schuld en 
schaamte, eenzaamheid, verlangen naar vrijheid, verslaving, relaties, niet meer verder 
kunnen, de draad weer oppakken, hopen op toekomst. In mijn werk in de gevangenis-
kerk waren er altijd uitersten, van geen geloof meer in wat dan ook, tot weer opnieuw 
gaan geloven.  
Ik heb ook altijd oog gehad voor de slachtoffers. Die zijn vaak blijvend getekend door 
het delict. Staatssecretaris Teeven vraagt terecht meer aandacht voor deze groep. Er is 
geen enkele reden om romantisch te doen over criminaliteit. Het is verschrikkelijk wat 
mensen elkaar aandoen. 
 Ik heb gezien dat de macht van het kwaad heel groot is, maar ook dat mensen in staat 
zijn voor het goede te kiezen.  Omdat nazorg heel belangrijk is, richtte ik in 1981 de 
Stichting Exodus op, een project voor nazorg voor ex-gedetineerden. Inmiddels is het 
een grote organisatie, met elf huizen verspreid over heel Nederland en met een succes-
vol begeleidingsprogramma en individuele begeleiding door 178 professionele medewer-
kers en 1700 vrijwilligers. Een onderzoek heeft aangetoond dat 57% van de mensen die 
begeleiding van Exodus hebben gekregen niet meer terugvalt in criminaliteit. En 81% van 
degenen die het begeleidingsprogramma afgerond hebben, blijft op het goede pad.  
De praktijk leert dat de samenleving zich steeds meer verzet tegen resocialisatiepro-
jecten die zich vestigen in de buurt. Kijk maar wat er gebeurt in Leiden rond Benno L. 
Dat betekent dat het soms jaren kost om een nieuw Exodushuis te vestigen. Bovendien 
zien we steeds meer ex-gedetineerden met zware problemen. Mensen met zowel psychi-
sche- als verslavingsproblemen. Maar ik geloof in de christelijk gedachtegoed gewortelde 
overtuiging dat wij mensen met een problematisch verleden de kans moeten geven tot 
hun recht te laten komen. Dat kan door mensen aan te spreken op de betekenis van hun 
leven; door mensen te helpen zicht te krijgen op de zin van hun bestaan en door mensen 
te helpen zicht te krijgen op hun verantwoordelijkheden, zowel tegenover hun eigen le-
ven als dat van anderen. 
Daarom krijgen ex-gedetineerden en bijna ex-gedetineerden, van Exodus persoonlijke 
begeleiding, met als doel: zelfstandig wonen, betaald werken en aangaan van relaties. 
De inzet van vrijwilligers is daarbij van groot belang. Exodus heeft vier kernwaarden: 
mensgericht, volhardend, betrokken en behulpzaam. 
Het werken als justitiepredikant leerde mij dat het geloof in God een realiteit is. De we-
tenschap dat Hij mensen draagt, geeft mij persoonlijk kracht en is ook in mijn pastorale 
omgang met mensen van betekenis. Veelzeggend voor het pastoraat is de geschiedenis 
van de mannen die een verlamde vriend bij Jezus brengen. Als het niet door de deur 
kan, doen ze het via het dak. Pastoraat is openingen maken in gesloten levens, waardoor 
het licht van God binnen kan vallen. Het gaat in het evangelie niet alleen om de ont-
plooiing van het individu, maar ook om een samenleving waarin mensen tot hun recht 
komen. Daarom was ik ook actief in de politiek als voorzitter van de afdeling Den Haag 
van het CDA. Maar in de eerste plaats voel ik me ambtsdrager van de Heer. Ook in de 
gevangenis ben ik me altijd dominee blijven voelen,  geen opgeklommen sociaal werker. 
Maar een dienaar van God en van daaruit dienaar van mensen. Ik had behoefte om men-
sen te laten weten dat we in het licht van het Evangelie altijd door de bril van de hoop 
naar onszelf en naar de wereld mogen kijken. En om te laten zien wat het pastoraat aan 
hoopgevends te bieden heeft. Onder meer het gebed. Als je bidt, ga je in het licht van 
God staan. Dat is een beweging die perspectief kan geven. We zijn geneigd in te zoomen 
op de chaos. Maar pastoraat is water uit de rots slaan en een vaste hand bieden in de 
woestijn.” Tot zover ds. Eerbeek. 
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In de groepsdiscussie over de inleiding was iedereen vooral getroffen door de bewogen-
heid en bevlogenheid van ds. Jan Eerbeek. Als gemeenten iets voor (ex)gevangen willen 
betekenen, kunnen zij contact zoeken met ds. Jan Eerbeek, e-mail: 
j.eerbeek@planet.nl, of met de justitiepredikant in onze classis, ds. J.P. Kraaijeveld, e-
mail: jpkraaijeveld@hccnet.nl . 

 
De classis was te gast bij de hervormde wijkgemeente Sin-
gelkerk. Ouderling-kerkrentmeester, de heer G.A. van der 
Waal, stelt zijn gemeente voor. Het kerkgebouw dateert 
van 1466 en werd in 1452 gewijd aan Sint Joris. In 1572 zui-
verden de watergeuzen de kerk van beelden en altaren. In 
1574 werd de eerste protestantse dienst gehouden in het 
kerkgebouw. Al 440 jaar na de overgang naar de Reforma-
tie wordt het Evangelie nog steeds in zijn kerkgebouw ge-
preekt. Hij is er dankbaar en verwonderd over. De huidige 
predikant, ds. Lam, is de 40e predikant van deze gemeente 
na de reformatie. Toen in het begin van de 17e eeuw een 
singel werd aangelegd om de kerk, kreeg de kerk de naam 
‘Singelkerk’. De wijkgemeente heeft een Gereformeerde 
Bondssignatuur met in de ochtend ongeveer 700 en in de 
middag tussen de  450 en 500 kerkgangers. Hoewel er veel 
clubs en verenigingen zijn, is voor de gemeente de zondag-
se eredienst het hart van de gemeente. Daar draait het om. 

 
Ook twee predikanten die nieuw zijn in de classis, stellen zich voor.  
Ds. A.H. Groen, sinds 8 december verbonden aan de hervormde kerk te Rijsoord. Hij stu-
deerde plantenziektekunde aan de universiteit van Wageningen en werd later predikant. 
Hij was in een andere classis lid van het regionaal college voor de behandeling van be-
zwaren en geschillen. 
Ds. M.S. Kloppenburg, studeerde eerst scheikunde met als afstudeerrichting biochemie 
en was docent scheikunde. Ze studeerde tijdens haar studie scheikunde ook theologie. 
Ze is predikant in algemene dienst van de Dienstenorganisatie en sinds 2 februari 
‘uitgeleend’ als poolpredikant voor de gereformeerde kerk in Hendrik-Ido-Ambacht voor 
maximaal drie jaar. Zij richt zich met name op de tussengeneratie en de jeugd. 
 
Ook onze nieuwe afgevaardigde naar de synode stelde zich voor. Het is de ouderling-
kerkrentmeester, de heer M. C. van der Klooster. Al eerder was hij afgevaardigde naar 
de synode. Dat was van 2005-2009 namens de toenmalige hervormde classis. De heer 
Van der Klooster was eerder lid van de evaluatiecommissie van de eerste kerkorde van 
de PKN. Ongetwijfeld vanwege zijn ruime ervaring is hij ook voorgedragen als lid van het 
moderamen van de synode. Vanwege deze laatste functie, zal hij zijn lidmaatschap van 
het generale college voor het opzicht tijdelijk neerleggen. 
Dat hij van vergaderen houdt blijkt wel uit het feit dat hij ook nog voorzitter is van het 
college van kerkrentmeesters van de hervormde gemeente te Dordrecht. 
 
Tot slot kan nog worden vermeld, dat opnieuw een 
(breed) moderamen is gekozen, de voorgestelde kerkorde-
wijziging met een kleine opmerking is aangenomen, de 
penningmeester decharge is verleend en de gemeentead-
viseur, Nico Evers, ons wijst op de komende uitnodiging 
voor de bijeenkomst voor leden van het College van Kerk-
rentmeesters op 14 april in Rijsoord. 
 
 
 
Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,  
e-mail: scriba@classisdordrecht.nl 

mailto:j.eerbeek@planet.nl
mailto:jpkraaijeveld@hccnet.nl
mailto:scriba@classisdordrecht.nl
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Bazaar 2014 
 
Een nieuw bazaarjaar, een nieuw bazaardoel... 
 
Dit jaar hebben wij als bazaarcommissie gekozen om Stichting Hulp Oost-Europa fi-
nancieel te ondersteunen met de helft van de opbrengst van de bazaar. Misschien is 
de naam met een paar maten te groot gemeten, maar bij de oprichting in 1994 wist 
men nog niet precies waar men terecht zou komen. Inmiddels heeft men zich voorna-
melijk gericht op hulp in Roemenië, daarnaast wijkt men soms ook af naar Hongarije. 

 
De stichting is ontstaan vanuit de Werkgroep 
Roemenië van de Kruiskerk aan de Vrieseweg in 
Dordrecht. Een aantal activiteiten kon men niet 
langer op naam van de kerkelijke gemeente 
doen, zoals de hulptransporten en bijvoorbeeld 
de documenten van de hulptransporten. Vandaar 
dat toen de stichting in het leven is geroepen. 
 
Het gehele jaar verzamelt men hulpgoederen bij 
elkaar, welke worden opgeslagen in de nieuwe 
sorteer/opslagruimte (sinds februari 2014) in 

Dordrecht. 3 keer per jaar worden deze goederen via truck/trailer combinatie gelost 
op verschillende plaatsen in Roemenië. Te denken valt aan matrassen (zodat een bed 
van stro vervangen kan worden), kleding, naaimachines, rollators, dekens, groenteza-
den, deuren, stoelen, strijkplanken en bijvoorbeeld koelkasten. Kortom; alles wat kan 
zorgen voor een menselijker bestaan.  
 
Maar dat is niet alles waar de mensen van deze stichting zich voor inzetten en waar 
dus ook sponsorgeld aan besteedt wordt. 
 
 Zo is er een studiefonds voor Roemeense jongeren die door schrijnende armoede 

niet of nauwelijks de mogelijkheid hebben om te studeren. Eén daarvan is Cata-
lin, studerend voor orthopedisch arts. Tevens heeft de stichting een bijdrage ge-
leverd aan zijn eigen beenprotheses. De studietoelage geeft studenten de moge-
lijkheid om een busabonnement, studieboeken en studiemateriaal aan te schaf-
fen. 

 Ook wil men zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid geven om naar de basis-
school te kunnen. Kinderen kunnen voor € 30,= per maand naar school. Dat kan 
soms een lastige keuze zijn bij een gezin met 8 kinderen als je er misschien maar 
een tweetal naar school kan laten gaan. Tenzij er natuurlijk voldoende financi-
ële middelen zijn. 

 Men steunt een opvanghuis voor jongeren (wezen en vondelingen) die vanaf hun 
17e jaar uit de kindertehuizen op straat worden gezet. In dit opvanghuis mogen 
ze nog drie jaar wonen. Aan het einde van deze periode wordt men geacht op 
eigen benen te kunnen staan; zelf beslissingen te kunnen nemen en genoeg te 
verdienen om zelfstandig te kunnen wonen en functioneren in de maatschappij. 

 Een project dat is afgerond is een kleuterschool in Calafinfesti. De stichting werd 
gevraagd te helpen met het herstel van een lek dak. Inmiddels heeft het gehele 
gebouw in de steigers gestaan en is er nu CV, dubbelglas en drinkwater in het 
pand. Ook zijn er inpandige toiletten gerealiseerd in plaats van een houten huis-
je buiten. Het gebouw is nu ook geïsoleerd, en dat was nodig, het kan er 30 gra-
den vriezen.  

 Sinds 2010 is er een Roma-nederzetting ontdekt in Baia Mare. De omstandighe-
den zijn daar ronduit mensonterend. Vlakbij is er een kerkgebouwtje en een la-
gere school. Pastor Jancsi Tarte van het kerkje is zeer begaan met de mensen 
daar. Deze pastor is tevens contactpersoon via de stichting. Men wil heel graag 
een betere doucheruimte realiseren voor deze 300 mensen. Al deze mensen ma-
ken gebruik van één douche, welke niet goed werkt en waar ook de douchetegels 
niet goed meer van te vinden zijn. 
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 Zowel in Nederland alsmede in België, zijn diverse enthousiaste breisters die de 
“Brei Expresse” voorzien van al het nodige. Truien, sjaals, wanten, mutsen, de-
kens en troostpoppen worden het gehele jaar door gebreid. Eén maal per jaar 
wordt een caravan en Ford Transit volgeladen met 750 kg. breiwerk en maakt 
dan een route langs diverse opvanghuizen en nederzettingen. 

 Ook zet de Stichting Hulp Oost-Europa zich in voor armoedebestrijding in Neder-
land. Daklozen, mensen in de schuldsanering en gezinnen, die om diverse rede-
nen nauwelijks rond kunnen komen, krijgen hulp als dat financieel haalbaar is 
voor de stichting. Door een plaatselijke supermarkt in Dordrecht wordt gratis 
brood ter beschikking gesteld voor de daklozen in Dordrecht. Via de “Brei Ex-
presse” kunnen ook hier warme dekens worden uitgedeeld. 

 In september 2009 is een kliniek voor Gura Humorului gerealiseerd. Een stadje 
met 17.000 inwoners, waarvan de helft van de bevolking geen zorgverzekering 
heeft, omdat men te arm is om deze te betalen. Begin 2006 was er de mogelijk-
heid een pand te verbouwen, zodat de huisarts, apotheek, maar ook een tand-
artsenpraktijk van start konden gaan. Medicijnen worden gratis aangeboden door 
een hulporganisatie uit de Verenigde Staten.  

 Dit project werd ondersteund door het Matra/KPA programma van het NCDO van 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Alle giften die ten behoeve van dit pro-
ject binnen kwamen werden door het NCDO verdubbeld.  

 
Stichting Hulp Oost-Europa staat bij 
de Belastingdienst geregistreerd als 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en is aangesloten bij Stichting 
GeefGratis (gratis te gebruiken con-
cepten t.b.v. fondsenwerving). 
 
Op de site van de Stichting geeft 
men aan dat men er van op aan kan 
dat zij zuinig zijn en ieder dubbeltje 
van het giftengeld 3 keer wordt om-
gedraaid voor het wordt uitgegeven. 
Men werkt graag Lowbudget. Wij 
hebben inmiddels iemand uitgeno-
digd van de Stichting om het één en 
ander te vertellen en wij hebben er 
alle vertrouwen in dat het geld ze-
ker goed besteedt zal worden. 

 
Nieuwsgierig naar verdere informatie: www.roemenie-hulp.nl of via Facebook onder: 
Stichting-Hulp-Oost-Europa-Dordrecht. 
 

Wij denken: Op naar de bazaar van 2014!! 
 
Zaterdag, 19 april van 10.00 uur tot 11.00 uur zijn 

wij weer bij de opslag aan de Rijksstraatweg om uw 

spullen voor de komende bazaar weer in ontvangst 

te nemen. 

 

 

Met een vriendelijke groet van de bazaarcommissie, 

 Dick, Janneke, Nathan, Sander, Henk,  

  Arjan, Daphne en Diana 

http://www.roemenie-hulp.nl
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Opbrengst Collectes 
 
 
23 februari 2014  Kerk      €  182,85 
    Onderhoud gebouwen   €  130,64 
    Missionairwerk    €    65,54 
 
2 maart 2014   Diaconie     €  229,82 
    Onderhoud gebouwen   €  179,70 
    Eigen jeugd    €    71,02 
 
9 maart 2014   Kerk in Actie Zending   €  182,90 
    Onderhoud gebouwen   €  117,31 
    Eigen jeugd    €    62,70 
 
12 maart 2014   Kerk (Bidstondcollecte)  €  342,00 
    Diaconie (Bidstondcollecte) €  165,55 
 
16 maart 2014   Diaconie (Bidstondcollecte) €  266,10 
    Kerk (Bidstondcollecte)    €  195,55 *) 
    Eigen jeugd    €    58,02 
   
                  *) excl. de ontvangen gift via de bus in de hal van de kerk 
 
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 22 februari 2014 t/m 21 maart 2014) 
 
Via mw. P. de Waard-van Wuijckhuijse voor de kerk    €   10,00 
Via mw. A. Klootwijk-Stolk    wijkgeld Elisabeth   €     5,00 
Via mw. R. Bode-Blaak    voor aktie kerkbalans 2014  €   30,00 
Via dhr. W. Bestebreurtje    wijkgeld Elisabeth   €   40,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de bloemen   €   10,00 
Via Ds. G.H. Offringa     voor de kerk    €   20,00 
Via de bus in de hal van de kerk voor de kerk (Bidstondcollecte)   €   50,00 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Paascollecte zondag 20 april 2014 – Collecte voor JOP 
 
Laat van je horen! 
 
De collecte op 1e Paasdag is bestemd voor JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk. Het is het verlangen van JOP dat elk kind zich geliefd weet door God. Dat is ook 
het verlangen van jeugdwerkers en jeugdleiders die JOP ontmoet. Herkent u zich in 
dit verlangen?  
Op zondag 20 april 2014 vieren we het Paasfeest, het feest dat de Heer is opgestaan. 
Een nieuwe morgen breekt aan.  
Met Pasen spreken we ons uit! Iedereen moet het goede nieuws horen, zeker kinderen 
en jongeren. In het jeugdwerk kunnen kinderen en jongeren ontdekken wat geloven 
voor hen betekent. Dat vraagt om een bijdrage van iedereen. Daar hebben we elkaar, 
jong en oud, voor nodig. Zonder uw steun kan JOP dit werk voor kinderen, jongeren 
en jeugdleiders niet doen. Wij vragen met deze collecte uw hulp voor het jeugdwerk. 
Laat van u horen en geef! 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Vaste vrijwillige  
bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage 
kunt u overmaken op IBAN re-
kening NL46RABO0355403250 
t.n.v. de Gereformeerde Kerk 
Rijsoord, onder vermelding van 
“VVB 2014”. 
 
Als u de machtiging hebt inge-
vuld: de automatische incasso 
van de maand april zal plaats-
vinden op 28 april 2014.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur/  
Penningmeester CVK 

Passie Pasen door het christelijk gemengd koor Groote Lindt 
 
Het wordt weer Pasen: het belangrijkste christelijke feest. Christenen vieren Pasen 
vanuit hun geloof dat Jezus is opgestaan uit de dood. Het verhaal stopt niet bij de 
kruisiging maar loopt door naar de opstanding. We richten ons op het lijdensverhaal 
dat op toon en tekst is gezet door Hans Boelee ”Passiemuziek naar het Evangelie van 
Marcus”. Het stuk bevat herkenbare teksten en melodieën of zoals de componist het 
verwoordt: De Passiemuziek beoogt een eenvoudige,  goed in het gehoor liggende mu-
ziek te zijn.     
 
Het bestaat uit drie delen: deel 1 is het lijdensevangelie uit Marcus 14, 15 en 16. Deel 
2 is het kyrie, een gezongen gebed waarin koor en samenzang een grote plaats inne-
men. Deel 3 is de doxologie, een gezongen lofspreuk, gebaseerd op de Openbaring van 
Johannes. Het begint met het Gloria Patri: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige 
Geest, zoals in den beginne nu en immer en in de eeuwen der eeuwen.  
De uitvoering in het Nederlands maakt dat deze passie begrijpelijk, indrukwekkend en 
ontroerend is.  In alle delen worden de aanwezigen uitgenodigd om actief betrokken 
te zijn: samen met het koor bekende lijdensliederen te zingen. 
   
Om te onthouden.  
De uitvoering is op zaterdagavond 12 april 2014 om 20.00 uur in de Bethelkerk, Rotter-
damseweg 73, 3332 AD Zwijndrecht.  De kerk is open om 19.30 uur, de toegangsprijs 
voor belangstellenden is 7,50 euro. De parkeergelegenheid in de omgeving is beperkt. 
Op vijf minuten loopafstand is het grote en op zaterdagavond gratis parkeerterrein bij 
winkelcentrum Walburg ter beschikking. 
Medewerkenden:  het koor met haar dirigent Gerard van der Zijden, Annelies Schep, 
sopraan, Jeroen Manders, bariton, Jaap Sletterink, bariton, Han Kapaan, hobo en Ed-
win Vooijs, orgel.   
Informatie over het koor vindt u op de website: cgk–grootelindt. U kunt ook contact 
opnemen met  de voorzitter:  Bram de Bakker, telefoon 078 – 681 29 55.  

Deurcollecte in de maand april 2014 – 
Collecte voor Missionairwerk 
 
Help de nieuwe kerk in Woerden 
 
Mirjam Oosterhoff was eerst jongerenwerker in 
Woerden, nu organiseert ze in die stad activitei-
ten voor twintigers.  
Ze ontdekte dat juist die groep tussen wal en 
schip dreigde te vallen en daarom wilde ze iets 
voor hen doen. Maar dan buiten de kerkmuren, 
want de kerk heeft voor jongeren een heel hoge 
drempel. Mirjam bereikte de doelgroep via de 
sociale media.  
De activiteiten bestaan uit ontmoeting, zin zoe-
ken en verdieping. De locatie is een kelder in een 
café-restaurant in het centrum van Woerden, 
gratis te gebruiken. Dáár vormen ze een kerk: 
jongeren ontmoeten elkaar, hebben steun aan 
elkaar. Ze zijn samen op zoek naar God en naar 
verdieping en dat wordt gevierd.  
De ondersteunende kerken in Woerden zijn en-
thousiast geworden, want Mirjam Oosterhoff be-
reikt mensen die anders niet bereikt worden. De 
opbrengst van de collecte is bestemd voor deze 
en andere pioniersplekken van de Protestantse 
Kerk en wordt van harte aanbevolen! 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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- voor de basisschooljeugd - 
 

Iets voor jullie! 
 

Hier wat informatie over wat 
er voor jullie te doen is  
tijdens de 40-dagentijd  

 
Woensdag 9 april a.s. willen we met 
alle kinderen die op de basisschool zit-
ten (groep 1 tot 8)  koekjes bakken, 
chocolaatjes en kaarten maken, kort-
om lekker knutselen.   
 
De zelfgemaakte koekjes en choco-
laatjes  gaan we uitdelen aan de men-
sen die  in de Riederborgh wonen. De 
zelfgemaakte kaarten sturen we op 
naar mensen die niet zo veel post ont-
vangen.  

 
Tussen 14.00 – 16.00 uur zijn jullie 
welkom in de CNBS de Regenboog, Re-
ijerweg 60  in Slikkerveer (dat is de 
school dicht bij het Dillenburgplein). 
Jullie mogen ook een vriendje of vrien-
dinnetje meenemen, samenwerken is 
immers altijd gezellig.  
 
Hulp van volwassene is ook altijd wel-
kom! Zowel bij het knutselen als bij 
het vervoer of begeleiding naar de Rie-
derborgh! 
 
Als er nog vragen zijn…. Bel/mail dan 
gerust!  
 
Jeannette Nijhuis 06 290 28 622 
(nijhuishammer@kpnplanet.nl)                 
Shirley Karssies  06 374 76 742 
shirleykarssies@gmail.com) 

- voor de jongeren - 
 
The Passion 2014 in Groningen!  
maar ook in de jeugdruimte  
van de Levensbron  

 
Donderdag 17 april (witte donderdag) 
gaan we met elkaar naar The Passion kij-
ken.  
Het is de vierde editie van deze grote 
live tv-productie. The Passion vertelt 
over het lijden, sterven en de opstanding 
van Jezus. Dit gebeurt aan de hand van 
bekende Nederlandstalige popsongs. 
 
Jan Dulles (van de 3J’s) vertolkt de rol 
van Jezus, Simone Kleinsma (van Sister 
Act) is Maria, Stanley Burleson (een musi-
cal ster) speelt Petrus en Jamai Loman 
zal de rol van Judas op zich nemen. Ver-
der is Jack van Gelder Pilatus en Beau 
van Erven Dorens is dit jaar de verteller.  
 
Deze editie van The Passion willen wij 
met jullie (de jongeren) gaan kijken in 
de jeugdruimte van de Levensbron, aan 
de Jan Luykenstraat (bij de dierenkli-
niek). 
 
Vanaf 20.00 uur zijn jullie daar welkom, 
wij zorgen voor wat lekkers te eten en te 
drinken, maar als je zelf ook iets wilt 
meenemen (om te delen) is dat natuur-
lijk prima.  
Mocht je moeten werken, dan ben je na-
tuurlijk ook later welkom.  
 
Net als de afgelopen jaren zullen we na 
The Passion we ter afsluiting naar de 
McDonalds gaan. 
 
Wij vinden het erg leuk als jullie deze 
avond vrijhouden zodat we met elkaar 
naar dit mooie spektakel kunnen kijken.  
 
Als je verder nog vragen hebt neem dan 
svp contact met ons op:   
Shirley Karssies 06 374 76 742  

mailto:nijhuishammer@kpnplanet.nl
mailto:shirleykarssies@gmail.com

