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Stencilen:  
Maandag 25 augustus 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  27 augustus 

om 09.30 uur  

 

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand septem-

bermet vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 22 augustus 

 

bij 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 114 

2989 AK Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Ga je mee met kamp? Of ga je op vakan-

tie met de tent, in het hotel, aan het 

strand, met de camper,  boot, vlieg-

tuig… of blijf je in Rijsoord deze zomer? 

Ver weg of dichtbij: we wensen jullie 

allemaal een goede zomertijd toe! 

Dat je mag uitrusten, bijkomen en nieu-

we energie en moed op mag doen! 

 

Groet vanuit de redactie. 
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Erediensten in juli 
 
Zondag 6 juli   
09.30 uur : Ds. J.C. van Westerbrugge uit Hoek van Holland 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer 
Chauffeur : C.J. op den Brouw 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
Zondag  13 juli 
Vanaf 09.10 uur   inzingen met Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Ontbijt en afsluiting seizoen 
Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeur : Cl. Bezemer 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
 
 
Zondag 20 juli 
09.30 uur : Ds. J. van der Neut uit Ridderkerk 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer 
Chauffeur : J.W.A. Klootwijk 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
 
Zondag  27 juli 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 
Chauffeur : W.A. IJsselstein 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Eigen Jeugd 
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Erediensten in augustus 
 
Zondag 3 augustus 
09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeur : G.T. van der Waal 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 10 augustus  
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen  
Chauffeur : H. Bestebreurtje 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
 
Zondag 17 augustus 
09.30 uur : Ds. G. van Herwijnen uit Zwijndrecht 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 
Chauffeur : W. de Waard 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
 
Zondag 24 augustus   Heilig Avondmaal 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer 
Chauffeur : H. van Hal 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk in Actie Zending 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
 
Zondag 31 augustus 
09.30 uur : Ds. A.J. Krol uit Gorinchem 
Kindernevendienst : geen i.v.m. vakantie 
Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeur : E. de Ruiter 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Missionairwerk 
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Agendatip van de commissie GOT 
 
Het is bijna zomervakantie maar regeren 
is vooruitzien, dus we geven u alvast een 
agendatip voor het najaar! 
 
Op 7 september vieren we in onze kerk de 
jaarlijkse startzondag als aftrap voor een 
nieuw seizoen vol activiteiten! We zijn nog 
druk bezig om een mooi programma te 
maken maar kunnen alvast verklappen dat 
we na de dienst een gezellig samenzijn 
zullen houden.  
 
Dus vraag de buren maar een andere keer 
op de koffie (of neem ze mee!) en houd 
deze datum vrij in uw agenda. Tot dan! 

Vanuit de gemeente 
 
Na een ongelukkige val tijdens de vakantie moest dhr. Wim van Gameren 
(Barendrecht) geopereerd worden en heeft hij een nieuwe heup ontvangen. Op dit 
moment is hij aan het revalideren en gaat het naar omstandigheden goed.  
 
Dhr. Koos Hollestein revalideert in Parkstaete en zijn vrouw Nellie is vorige week op-
genomen in het Albert Schweitzerziekenhuis locatie Dordtwijk. Zij mocht deze week 
weer thuis komen. Wij wensen hen beiden veel sterkte en kracht toe. 
 
Wij denken ook aan allen die onderzoeken, behandelingen ondergaan en aan hen die 
werkloos zijn geworden, wij hopen dat zij weer een doel kunnen vinden in hun leven. 
 
Voor allen die examen gedaan hebben en geslaagd zijn hierbij onze felicitaties. Diege-
ne die het niet gehaald hebben willen wij veel moed en sterkte wensen om door te 
gaan. 
 
Wij willen iedereen die met vakantie gaat of vrij heeft een hele goede zomerperiode 
toewensen. 

 
Hartelijke groet, 
Marrie de Koning en Elselien van Gameren 

WIJZIGINGEN JAARBOEKJE 
  
 
 
 
 
Wil iedereen die wijzigingen 

heeft die van belang zijn voor 

het nieuwe jaarboekje deze zo 

spoedig mogelijk doorgeven?      

  

Bij voorbaat dank, 

Bert Alblas 

hdwalblas@zonnet.nl 

0180-423566 

BERICHT VOOR OUDERLINGEN, 
DIAKENEN EN PASTORALE  
MEDEWERK(ST)ERS 
  
Zoals ieder jaar moet ook nu uw wijk-
boekje weer worden nagekeken.  
 
Daarom het verzoek om dit bij mij in te 
leveren.  
 
Opmerking: ik ben van 2 t/m 17 juli 
i.v.m. vakantie afwezig. 
  
Bij voorbaat dank, 
Bert Alblas 

mailto:hdwalblas@zonnet.nl


Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

5 

Bedankje 
 

Lieve mensen, 

 

Ons 125 jarig jubileum ligt weer ach-

ter ons en ik kijk met grote trots te-

rug op deze viering. 

 

Het ontroerde mij als je voor in de 

tent stond en je zag zoveel gemeente-

leden gezamenlijk aan de maaltijd. 

Fijn dat onze predikanten hierbij 

aanwezig wilde zijn. 

 

Ook het avondprogramma was een 

leuke mix van onze gemeente. Samen 

met de zondagse jubileumdienst met 

medewerking van Whisper een goed 

geheel. Whisper met mooie liederen 

met prachtige teksten, passend bij dit 

jubileum. 

 

Hartelijk dank voor uw aanwezig-

heid en nogmaals dank aan alle men-

sen die hieraan meegewerkt hebben. 

Dit was weer echt GEMEENTE zijn. 

 

Ton J.E.P. Versteeg 

Voorzitter 

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 

Liedboekgroep 
 

Wij willen nog even terugkijken op 
de vesper van 1 juni, de afsluiting 
van een aantal waardevolle zang-
uren één keer per maand. 
Het is mooi om te ervaren dat men-
sen zich samen kunnen vinden rond 
nieuwe teksten en melodieën.  
Veel liederen werden genoteerd 
voor gebruik in eigen gemeente. Zo 
merken we dat het nieuwe liedboek 
zijn plaats gaat innemen. 
Dat er zoveel enthousiasme is ont-
staan is geweldig en stimuleert ons 
om verder te gaan. 
Wij zullen jullie nog informeren over 
datum en plaats in het nieuwe sei-
zoen. 
 
De collecte voor de overstromingen 
in Bosnië heeft € 106,45 opgebracht, 
een geweldig resultaat! Dit bedrag is 
inmiddels overgemaakt aan een pro-
ject van Unicef voor drinkwater, 
medicijnen en basisbehoeften. 
 
Rest ons u allen een goede zomer-
tijd toe te wensen, 
 
René Barnard, 
Herman Houweling 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Na elk seizoen van koffie-inloopochtenden is er een bijeenkomst waarop de koffie-
dames, onze trouwe chauffeur en andere  betrokkenen het afgelopen seizoen met el-
kaar bespreken. We kijken dan natuurlijk ook weer vooruit en er wordt de vraag ge-
steld: is iedereen ook in het nieuwe seizoen  beschikbaar?  
Een aktiviteit als de inloopochtenden kan alleen maar doorgaan als er voldoende vrij-
willigers zijn om te helpen. Gelukkig hebben we die in Rijsoord en daar zijn we dank-
baar voor. 
Het aantal bezoekers van de inloopochtenden is niet zo groot, maar degenen die ko-
men zijn heel trouw en hebben het kennelijk naar hun zin.  
 
Bent u nog nooit geweest dan nodig ik u van harte uit om eens langs te komen. Er 
wordt altijd goede koffie geserveerd met een heerlijk koekje. En voor thee-klanten 
hebben we gelukkig theezakjes en water in huis. 
Het belangrijkste wat daarnaast gebeurt is natuurlijk gezellig praten met elkaar, wat 
meestal uitmondt in het doen van een spelletje, maar dat is geen verplichting. De 
sjoelbak vindt gretig aftrek en er zijn bezoekers die heel fanatiek met sjoelen zijn.  
Rummikub is bij andere dames weer favoriet. 
 
Nog steeds vinden we het jammer dat er zo weinig heren de inloopochtenden bezoe-
ken. Schroom toch niet, mannen, kom gewoon een keertje aanwaaien. Misschien vindt 
u het wel leuk een potje te dammen, want ook dat kan. 
 
De inloopochtenden worden altijd op de eerste en de derde donderdag van de maand 
gehouden en voor het tweede halfjaar van 2014 zijn dat de volgende data: 
 

 3 en 17 juli 
 7 en 21 augustus 
 4 en 18 september 
 2 en 16 oktober 
 6 en 20 november 
 4 en 18 december 
 
Uiteraard bent u van harte welkom op die ochtenden en neem gerust uw buurman of 
buurvrouw mee! 
 
Wilma Barnard (coördinator van de inloopochtenden)  
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Een  GELUK  bij  een  ONGELUK 
 
Het begin van onze fietsvakantie was geweldig . Het was een schitterende zondagmor-
gen die 18e mei. Een prachtig vrijliggend fietspad niet ver vanaf de rivier de Main in 
Duitsland. De rivier die we de hele week zouden volgen. 
 
De tweede dag leek een kopie van de vorige te worden, alleen de natuur werd nog 
steeds paradijselijker. Eigenlijk hield dat al een waarschuwing in. Wanneer je denkt 

aan het paradijs komt al snel de geschiedenis van de slang 
voorbij. En dat was hier ook aan de hand, zij het dat het 
in dit geval geen levende was, maar een forse waterslang 
die over de weg lag.  
Hoewel mijn persoonlijke beschermengel riep er niet over 
te rijden, is de mens zoals we weten geneigd tot alle 
kwaad. In dit geval niet anders: met een smak lag ik met 
fiets en al op het wegdek. 

 
Hulp van medefietsers, en van dichtbij werkende jonge-
mannen, werd snel geboden. De conclusie was duidelijk: 
er was iets gebroken dat niet ter plaatse was te herstel-
len. Ook in Duitsland kent men het nummer 112 en deze 
dienst kwam zeer snel in aktie, ik werd zorgvuldig inge-
pakt en met spoed ging het richting ziekenhuis. Daar aan-
gekomen meteen foto’s en de mededeling: heup gebro-
ken, vanmiddag opereren, verblijf 12 à 13 dagen !! 
 
Even tijd voor overleg met de dokters. Conclusie: daar opereren en niet naar huis 
voordat de medische staf toestemming geeft voor liggend vervoer naar Barendrecht.  
Door vakkundigheid van de dokters, de inzet en vriendelijkheid van het personeel 
voelden wij ons in zeer goede en veilige handen. Op de volgende maandag namen wij 
dankbaar afscheid van alle (inmiddels) bekenden en werden we per ambulance ver-
voerd naar huis. 

 
Even terug naar het opschrift boven dit stukje. Misschien vraag je je af 
waar dat geluk nou zit. Ik probeer het uit te leggen. Terugkijkend op 
alles wat er in Duitsland en na terugkomst hier ons overkwam,  kun je 
dat  gerust geluk noemen. Alle zorgvuldigheid, vriendelijkheid, aan-
dacht, spontane hulp in Duitsland, de ontvangst hier: persoonlijk, per 
telefoon, met kaarten en bloemen, fruit, enz., enz. geweldig.  Dank 
daarvoor! 
 

De conclusie kan alleen maar zijn dat waar je  heen gaat en hoe je ook thuiskomt, de 
engelen die in het paradijs de wacht hielden, zijn hier nog steeds voortdurend om je 
heen. Waren die er eerst dan niet?  Natuurlijk wel, maar wat kijk je er makkelijk 
langs heen… 
 
Een paar dagen later begon er in “Trouw”een uitvoerige discussie over het 
wel of niet bestaan van God, en in welke vorm. De meningen gingen vele 
kanten op. Na het bovenstaande is het wel heel duidelijk dat God bestaat. 
Misschien heeft hij niet altijd gelegenheid om op iedereen te letten, maar 
juist daarom zijn er zoveel engelen.   
 
Wim van Gameren 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

 

3 en 17 juli 

en 

7 en 21 augustus 

 

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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Bazaar 2014 

Voor het inleveren van uw spullen 

voor op of onder de kramen, kunt u 

terecht bij de opslag op zaterdag, 19 

juli van 10.00 tot 11.00 uur.  

Heeft u in de maand augustus nog 

bruikbare spullen welke u wilt oprui-

men, laat het ons telefonisch weten, 

dan maken we graag tussendoor even 

een afspraak. 

   La Pipe 
 

U/Jij bent van harte welkom voor 
een praatje, glaasje, kortom voor de 
gezelligheid, in de Fontein op de 30+ 

ontmoetingsavond. 
 

We zijn open op 11 juli 
 

In augustus is slaan we een keertje 
over in verband met de vakantie 

Lieve mensen, 

Het was hartverwarmend al 
het medeleven tijdens de ziek-
te en na het overlijden van 
onze moeder en oma. 

Wij zijn daar heel dankbaar 
voor en het laat zien dat we 
bij een gemeente horen, waar 
we veel steun van krijgen. 

Warme groet,  

Niels, Renske, Nico en Lineke 

Het leven heeft mij dag aan dag 

heel duidelijk laten blijken, 

de mooiste dingen die je ziet, 

die zie je, zonder te kijken. 

 
Ze blijven bij je bovendien, 

je hebt ze met je hart gezien 

 - Toon Hermans - 
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50 jaar organist 
 
Op 15 juni mocht ik 
gedenken, dat ik 50 
jaar geleden voor 
het eerst een kerk-
dienst op het orgel 
heb begeleid. In de 
dienst in de  her-
vormde kerk is daar 
op hartverwarmen-
de wijze aandacht 
aan gegeven.  
Ik mocht ook na-
mens u allen bij 
monde van Hr. Jan 
de Koning felicita-

ties in ontvangst nemen en werd verrast 
met een heel bijzonder kunstwerk: drie 
orgelpijpen in een standaard en een pla-
quette met naam en datum. Het zal een 
ereplaats in huis krijgen.  
 
De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk 
Beheer heeft besloten mij het insigne in 
goud met briljant toe te kennen met bij-
behorende oorkonde en deze is in de ju-
bileumdienst uitgereikt door de voorzit-
ter van de hervormde kerkenraad, Hr. 
Maarten v.d. Staay. 
 
Van velen van u persoonlijk  ontving ik 
gelukwensen en kaarten en als groet van 
u allen als gemeente de bloemen uit de 
eredienst van 15 juni. 
 
Voor alle blijken van warmte, belang-
stelling en waardering wil ik u allen heel 
hartelijk bedanken. 
 
Ik hoop nog lange tijd het plezier en de 
inspiratie te mogen houden om de ge-
meentezang te ondersteunen en met 
mijn bijdrage de lofzang voor de Heer 
gaande te houden. 
 
René Barnard 

 
 

 
 

 
 

 
 

De zomertijd 
 

De zomertijd is aangebroken, 
de trieste dagen zijn voorbij, 
de natuur is weer ontloken, 

het is de mooiste tijd voor mij. 
 

Ik zie het frisse groene gras. 
het doet mij elk jaar wat, 

rustig zit ik op mijn tuinterras 
en denk de winter hebben we gehad. 

 
Zomertijd, blijde tijd, 

de mens vrolijkt weer op 
en vergeet de somberheid, 
voelt zich weer op en top. 

 
Zomer, het mooiste seizoen, 

steeds kijk ik er naar uit 
om weer nieuwe energie op te doen 

en te luisteren naar het vogel gefluit. 
 

Zomer, de mooiste tijd van het jaar. 
alles bloeit en groeit weer, 

de zon schijnt, heerlijk, wonderbaar, 
het geeft alles zo’n blijde sfeer. 

 
Dankbaar ben ik voor deze tijd, 

waarin de aarde z’n gewas weer geeft, 
door Gods trouw en goedheid, 

zodat mens en dier de winter overleeft. 
 

Och, kon het maar altijd zomer zijn, 
geen kou, storm, vorst en regen, 

altijd lekker warm en zonneschijn, 
maar misschien valt dat ook wel tegen. 

 
God heeft het alles zo gemaakt, 
dus zal het best zo moeten zijn, 

Hij is almachtig en volmaakt 
en waakt voor ieder’s welzijn. 

 
- Fedde Nicolai - 
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Vaste vrijwillige bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u over-
maken op IBAN rekening  
NL46RABO0355403250  
t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord,  
onder vermelding van “VVB 2014”. 
 
Als u de machtiging hebt ingevuld: de 
automatische incasso van de maand juli 
zal plaatsvinden op 28 juli 2014 en van 
de maand augustus op 28 augustus 2014.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur /  
Penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters  (in de periode van 24 mei 2014 t/m 20 juni 2014) 
 
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg voor de bloemen  €   10,00 
Via dhr. W. Haasjes voor de kerk       €   80,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Opbrengst Collectes 
 
25 mei 2014 Diaconie    €  185,10   
   Onderhoud gebouwen  €  126,30  
   Eigen jeugd   €    59,16 
 
29 mei 2014  Kerk in Actie Zending  €  125,82 
   Ned. Bijbelgenootschap €  104,25 
 
1 juni 2014  Kerk     €  153,05 
   Onderhoud gebouwen  €  101,55 
   Jeugdwerk PKN   €    44,00 
 
8 juni 2014  Kerk in Actie Zending  €  212,10 
   Onderhoud gebouwen  €  124,40 
   Jeugdwerk PKN   €    46,60 
 
15 juni 2014  Diaconie    €  194,20 
   Onderhoud gebouwen  €    92,35 
   Jeugdwerk PKN   €    36,37          
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

 
- Heer, 

het is nacht,  
het is donker,  

het is stil, 
en ik ben alleen 

maar als ik zacht met u praat 
is het donker anders donker 

de stilte is anders stil 
de nacht is anders nacht 
en ik ben anders alleen 

 
Toon Hermans 

… vergeet u niet,    

voor zover nodig,      

de wijzigingen door te 

geven voor het       

nieuwe jaarboekje? 

...en vergeet u ook 

niet, indien van toe-

passing, uw wijkboekje 

op tijd in te leveren? 

(zie pag. 4) 
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Deurcollecte in de maand au-
gustus 2014 – Missionairwerk 
 
Help de nieuwe kerk in Rotterdam 
 
Op de Rotterdamse Kop 
van Zuid wonen veel 
young professionals met 
verschillende culturele 
achtergronden.  
Het missionaire project ‘Kerk op de 
kop’ wil er met name zijn voor deze 
jonge mensen die hard moeten wer-
ken en hun leven aan het opbouwen 
zijn.  
Hendrik Klaver en zijn vrouw Mavis 
zoeken de mensen op en bouwen aan 
relaties. Vervolgens ontwikkelen ze 
activiteiten die passen bij de behoef-
ten van de bewoners.  
 
‘Kerk op de kop’ wil een christelijke 
gemeenschap zijn die zorgt voor 
meer verbinding tussen de mensen in 
de wijk.  
Naast activiteiten door de week is er 
elke eerste zondag van de maand een 
interactieve viering die eindigt met 
een maaltijd. Een klein meisje zei 
daarover: ‘Papa, wanneer gaan we 
weer naar die feestkerk?’  
 
De opbrengst van de colecte is be-
stemd voor deze en andere pioniers-
plekken van de Protestantse Kerk. 
  
PKN-Collectekrant /  
Bas Sintemaartensdijk 

Collecte op zondag 24 augustus 
2014 – Collecte voor de Zending 
 
Ken je buren! 
 
In Israël leeft de Joodse en Palestijnse 
bevolking dichtbij elkaar, maar ze heb-
ben geen contact. Ze zijn van elkaar 
gescheiden door muren, scholen of 
woonwijken. Op straat een enkele ont-
moeting, maar elkaar kennen doen ze 
niet. Hoe bouw je in dit land aan veilig-
heid en vrede als zelfs de kinderen el-
kaar niet leren kennen en vooroordelen 
dus blijven bestaan?  
 
Kerk in Actie steunt de christelijke or-
ganisatie ‘JCJCR’ die Joodse en christe-
lijke Palestijnse kinderen met elkaar in 
contact brengt.  
 
De kinderen, in de leeftijd van 10 – 15 
jaar, krijgen lessen over de andere cul-
tuur en religie en gaan bij elkaar op 
school op bezoek.  
Ze ontmoeten elkaar dan vaak voor het 
eerst! Ze ontdekken dat de anderen net 
zo zijn als zijzelf, met dezelfde interes-
ses en dromen. De ontmoetingen hel-
pen om vooroordelen weg te nemen. 
Dat geeft hoop voor de toekomst.  
 
Kerk in Actie steunt dit belangrijke vre-
deswerk in Israël van harte.  
Helpt u mee? 
  
PKN-Collectekrant /  
Bas Sintemaartensdijk 

Aandacht voor de basiscursus theologische vorming en verdieping 
 
Wij willen graag de 3 jarige basiscursus theologische vorming en verdieping promo-
ten. Deze avond wordt gegeven op maandagavond of parallel daaraan op dinsdagoch-
tend in de hoeksteen te Capelle a/d IJssel (31 wekelijkse bijeenkomsten, buiten de 
schoolvakanties ) en start op 1 sept. resp. 2 sept a.s. 
 
Voor het aanvragen van de cursusgids en meer informatie kunt u terecht bij:  
Mevr. M. Bezemer-Rietveld, 
Constantijn Huygenslaan 209 
3351 XB Papendrecht 
email: tgvrotterdam@online.nl  
of mevr. M. Koole - Godeschalk, tel. 0167-536671. 
 
 
Wij, Janny de Vries en Jellie op den Brouw ervaren deze cursus als zeer leerzaam en 
verrijkend. 
 
In de hal van de kerk liggen folders ter informatie. 
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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 augustus 
 
2  aug. 1920 
Mevrouw  H. Alblas-van Nes 
Mauritshoek 18  
2988 EA Rijsoord 
 
2  aug. 1929  
Mevrouw  A. Blaak 
Mauritsweg 52 
2988 AL Rijsoord 
 
5  aug. 1925 
Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen 
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk 
 
6  aug. 1926 
Mevrouw  M. Nugteren-Kuiper 
Lagendijk 283  
2988 AA Ridderkerk 
 
8 aug. 1937 
Mevrouw  C.J. v.d.Waal 
Rijksstraatweg 183 
2982 BD Rijsoord 
 
31 aug. 1926 
Mevrouw  M. van Wingerden-Blaak  
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 

Verjaardagen in  juli 
 
16 juli 1937 
Mevrouw T. Los-Luthart 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord  
  
20 juli 1937 
De heer T.P. van der Burg 
Vogelkersstraat 15 
2982 CX Ridderkerk 
 
21 juli 1937 
De heer J.W.v.d.Burg 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ Ridderkerk 
 
25 juli 1931 
Mevrouw C. van Oorschot-Dubbeldam 
Pruimendijk 58  
2989 AJ Rijsoord 
 
27  juli 1917  
mevr. A. Heester -Florijn 
Torenmolen 137 
 2985 GB Ridderkerk 
 
27 juli 1931 
De heer  J. van der Bunt 
Rijksstraatweg 22 
2988 BE Rijsoord 
 
28 juli 1935  
de heer Joh. Berkman 
't Zwaantje 20 
2988 BW Rijsoord 
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NBG Bijbelleesrooster augustus 
 
Vr 1 Nehemia 7 vs 72b/8 vs 8 

Za 2 Nehemia 8 vs 9-18 

Zo 3 Nehemia 9 vs 1-8 

Ma 4 Nehemia 9 vs 9-17 

Di 5 Nehemia 9 vs 18-27a 

Wo 6 Nehemia 9 vs 27b-32 

Do 7 Nehemia 9 vs 33-37 

Vr 8 Mattheüs 14 vs 1-12 

Za 9 Mattheüs 14 vs 13-21 

Zo 10 Mattheüs 14 vs 22-36 

Ma 11 Psalm 119 vs 49-56 

Di 12 Nehemia 10 vs 1, 29-34 

Wo 13 Nehemia 10 vs 35-40 

Do 14 Mattheüs 15 vs 1-20 

Vr 15 Mattheüs 15 vs 21-39 

Za 16 Psalm 119 vs 57-64 

Zo 17 Nehemia 12 vs 27-43 

Ma 18 Nehemia 12 vs 44/13 vs 3 

Di 19 Nehemia 13 vs 4-14 

Wo 20 Nehemia 13 vs 15-22 

Do 21 Nehemia 13 vs 23-31 

Vr 22 Psalm 119 vs 65-72 

Za 23 Mattheüs 16 vs 1-12 

Zo 24 Mattheüs 16 vs 13-28 

Ma 25 Spreuken 4 vs 1-9 

Di 26 Spreuken 4 vs 10-19 

Wo 27 Spreuken 4 vs 20-27 

Do 28 Spreuken 5 vs 1-14 

Vr 29 Spreuken 5 vs 15-23 

Za 30 Psalm 119 vs 73-80 

Zo 31 Spreuken 6 vs 1-11 

Zaterdag 30 augustus - uit Psalm 119 
 

73 Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd, 
schenk mij inzicht, dan leer ik uw geboden. 
74 Wie u vrezen zien mij met blijdschap, 
in uw woord heb ik mijn hoop gesteld. 

NBG Bijbelleesrooster juli 
 
Di 1 Romeinen 3 vs 21-31 

Wo 2 Romeinen 4 vs 1-12 

Do 3 Romeinen 4 vs 13-25 

Vr 4 Romeinen 5 vs 1-11 

Za 5 Romeinen 5 vs 12-21 

Zo 6 Mattheüs 11 vs 16-30 

Ma 7 Mattheüs 12 vs 1-21 

Di 8 Mattheüs 12 vs 22-37 

Wo 9 Mattheüs 12 vs 38-50 

Do 10 Romeinen 6 vs 1-14 

Vr 11 Romeinen 6 vs 15-23 

Za 12 Romeinen 7 vs 1-12 

Zo 13 Romeinen 7 vs 13-25 

Ma 14 Nehemia 3 vs 1-10 

Di 15 Nehemia 3 vs 11-21 

Wo 16 Nehemia 3 vs 22-32 

Do 17 Nehemia 3 vs 33/4 vs 8 

Vr 18 Nehemia 4 vs 9-17 

Za 19 Mattheüs 13 vs 1-23 

Zo 20 Mattheüs 13 vs 24-35 

Ma 21 Mattheüs 13 vs 36-46 

Di 22 Mattheüs 13 vs 47-58 

Wo 23 Romeinen 8 vs 1-11 

Do 24 Romeinen 8 vs 12-25 

Vr 25 Romeinen 8 vs 26-39 

Za 26 Nehemia 5 vs 1-13 

Zo 27 Nehemia 5 vs 14-19 

Ma 28 Nehemia 6 vs 1-9 

Di 29 Nehemia 6 vs 10-19 

Wo 30 Nehemia 7 vs 1-7a (of –60) 

Do 31 Nehemia 7 vs 61-72a 

 
 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
 
Via mevr. W. Barnard  bloemen €   20,00 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 
Nico Baars 
Penningmeester College van Diakenen 
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Om over na te denken deze zomer     
      
Voortdurend  moeten we proberen het Evangelie (de goe-
de boodschap) te  verkondigen. Immers als wij het niet 
doen wie dan wel. Het moet toch eigenlijk normaal zijn 
dat we ons verdiepen in het geloof en dat we aan anderen 
iets van de geestelijke rijkdom uitdragen? Soms lijkt het 
tegendeel waar.  
Het gaat er (ook bij ons) vaak nogal lauw aan toe in onze 
geloofspresentatie. We vinden het moeilijk er over te pra-
ten. Het neemt een te grote hap van onze tijd en ener-
gie. Merkwaardig, dat we die bezwaren niet voelen bij 
zoveel andere dingen. Die gaan als vanzelf...          
                                           
In een oude Elisabethbode stond de hieronder volgende tekst, die ook in 2014 nog ac-
tueel is. 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                       
50 euro in de collecte is een boel geld, maar het is bedroevend weinig als je ermee 
boodschappen gaat doen… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                     
een kerkdienst van meer dan een uur is lang, maar een film op de tv van twee uur ver-
veelt niet… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                       
als ons gevraagd wordt een gebed uit te spreken, dan schiet ons niets te binnen, maar 
met vrienden kletsen we honderd uit… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                     
hoe spannend het is, als de voetbalwedstrijd met (2x) een kwartier wordt verlengd, 
maar als de voorganger ietsje te lang spreekt, kijken we demonstratief op ons horlo-
ge… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                                     
hoe moeilijk het ons valt een heel hoofdstuk uit de Bijbel achter elkaar te lezen, maar 
een roman moet beslist vandaag nog uit… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                        
in de schouwburg wil iedereen zo ver mogelijk vooraan zitten, maar in de kerk zover 
mogelijk achteraan… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                     
hoe moeilijk christenen te bewegen zijn om van hun Heiland te getuigen, maar hoe 
enthousiast ze soms meedoen als er geroddeld wordt… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                     
hoe goed we de fouten van anderen zien, en hoe goed we het met onszelf getroffen 
hebben 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                     
hoe gemakkelijk we de Here alles durven vragen, maar hoe weinig we Hem bedanken 
voor zijn gaven… 
 
Merkwaardig...                                                                                                                                                              
dat onze God dat alles ziet en weet en  -  ondanks dat  -  ons tóch liefheeft! 
 
 
De ZWOE-groep wenst u goede zomermaanden toe 


