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Stencilen:  
Maandag 23 juni 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
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om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 
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Colofon 
Inleveren van kopij voor juli & augustus 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 20 juni 

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  

 

Houdt u er met het toezenden van kopij rekening mee dat de volgende 

editie van RatW voor de maanden juli & augustus is? - de redactie - 

In het huis van God ben je welkom. 
Als je blij bent, om te zingen, 
Als je verdrietig bent met je pijn. 
God wil het allemaal horen,  
en met zijn goedheid mag je leven, meewerken,  
tegen het onrecht in de wereld, 
je medemens ontmoeten, helpen, delen. 
 
In het huis van God ben je welkom. 
Met een open hart om te ontvangen. 
En als je dan weer weggaat 
krijg je hoop mee, en Gods hartelijkheid, 
Zijn liefde en Zijn warmte krijg je mee, Zijn Zegen, 
 
om op jouw pad 
anderen tot zegen te zijn 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

2 

Erediensten 
 
Zondag 1 juni 
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Pernis 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer 
Chauffeurs : E. de Ruiter en C. IJsselstein 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 8 juni   Pinksteren 
Vanaf 09.10   inzingen met Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk in Actie Zending 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 15 juni   Heilig Avondmaal 
09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis 
Kindernevendienst : Sabrina Alblas 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. Monteban 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte  Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 22 juni   Tevens tienerviering 
09.30 uur : Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht 
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen 
Chauffeurs : D.W. Alblas en P. van Oorschot 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 29 juni   Jonaboot 
09.30 uur : Bert de Jong 
Kindernevendienst : is er niet i.v.m. gezinsdienst 
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 
Chauffeurs : A.C. Alblas en D.W. Alblas 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
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Pinksteren  
 
Pinksteren is het vierde grote feest van de kerk en vaak het minst bekende. Het wordt 
50 dagen na Pasen gevierd. De discipelen zijn in afwachting van wat er komen gaat. 
“Wacht op de Geest”, heeft Jezus gezegd. En op Pinksterdag gebeurt dat .  
Ze raken in vuur en vlam en beginnen het goede nieuws (dat betekent het woord Evan-
gelie) te vertellen: Jezus wil dat mensen een relatie met Hem hebben. 
Daarom is ook onze opdracht:  
verkondig het Evangelie, de blijde boodschap, van de opgestane Heer! 
Dat wordt ook verwoord in onderstaand gedicht: 
 

Uw Geest in onze aderen 
Wij weten, God, dat Uw Geest over de aarde waait,                                                             

maar vaak bespeuren en begrijpen we hem niet.                                                                   
Soms denken we zelfs, dat hij zomaar waait.                                                                   

Daarom: laat Uw Geest in ons leven breken. 

Laat hem als bloed door onze aderen stromen,                                                                     
zodat we geheel door Uw wil worden aangejaagd.                                                                      

Laat hem als bloed door onze aderen stromen,                                                                     

zodat we ons hart openstellen om U te dienen. 
Laat Uw Geest ook over de volkeren waaien,                                                                        

over Europa en het rijke Amerika,                                                                                            
Uw Geest die barmhartig en dienstbaar maakt.                                                                           

Laat Uw Geest waaien over Afrikaanse volkeren,                                                                                  

Uw Geest die mensen de weg naar vrijheid wijst. 
Laat Uw Geest door onze aderen stromen,                                                                               

Uw Geest die ons hart geeft voor andere mensen.                                                                    

Laat Uw Geest door onze aderen stromen,                                                                               
Uw Geest die mensen tot ontmoeting brengt                                                                             

en huizen open zet voor vreemden. 
Laat Uw Geest door onze aderen stromen,                                                                                

als warm bloed uit ons hart,                                                                                                          

zodat Uw Koninkrijk openbreekt                                                                                            
over heel de aarde tot in lengte van dagen.  Amen. 

 
Anthony Gittins, Nigeria 

 
De ZWOE-groep wenst u geïnspireerde d.w.z. met de Geest gevulde dagen toe. 

Contact met de predikant   (vakantie vanaf vrijdag 13/06 t/m maandag 07/07) 
 
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 

http://www.hervormdputten.nl/geloven/christelijke-feesten/pinksteren
mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Bij de kerkdiensten 
 
Op zondag 1 juni, de zondag ná Hemelvaartsdag en vóór Pinksteren, ziet de kerk uit 
naar de komst van de Heilige Geest. Deze zondag wordt naar Johannes 14:18 ook wel 
wezenzondag genoemd. Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Pernis is onze voorgan-
ger. Zij was tot voor kort predikante van de ‘Levensbron’ in Ridderkerk. 
 
Op zondag 8 juni vieren wij het Pinksterfeest. ‘Dan zal Ik hun God zijn en zij mijn 
volk’. Dat lazen wij met Pasen dit jaar, met Jeremia 31. Met Pinksteren lezen we iets 
soortgelijks in Ezechiël 11: ‘Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn’. Het is een 
refrein dat op het Pinksterfeest de wereld in gaat, het Evangelie, blijde boodschap 
voor velen. Wij gaan daarvan zingen en bidden dat ons geloof vrucht mag dragen. 
 
Op zondag 15 juni begroeten wij onze oud-predikant ds. D.G. ter Horst, uit Hellevoet-
sluis. Hij gaat voor in de morgendienst waarin wij het heilig Avondmaal zullen vieren. 
Wij delen brood en wijn, het Leven dat niet vergaat (Joh. 6:27).  
 
Zondag 22 juni is de 1e zondag van de zomer. Ds. A. van Nierop uit Zwijndrecht gaat 
dan bij ons voor. 
 
Op zondag 29 juni is er jeugddienst met als thema Wijs op weg. Jezus zegt: ‘Ik ben de 
weg, de waarheid en het leven’ (Joh. 14:6). Met Hem leren wij de weg van God ont-
dekken. Bert en Gerdien de Jong van de ‘Jonaboot’ zullen de dienst leiden 
(www.jonaboot.nl). De Jeugdraad is bij de voorbereiding betrokken. Het belooft een 
verrassende en afwisselende dienst te worden, voor jong en oud! 
 
Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 
ds. Herman Offringa 

Wij gedenken 
 
Op dinsdag 13 mei 2014 overleed Anna van der Stelt-Jongenelen. Zij mocht 78 jaar 
worden.  
Begin dit jaar onderging zij een behandeling in het ziekenhuis. Door allerlei complica-
ties werd het een lang verblijf dat veel van haar krachten vergde. Ze ging door een 
diep dal. Eindelijk liet haar herstel dan toch een stijgende lijn zien en mocht zij te-
rugkeren naar haar huis aan de Witbloemstraat. Wat was ze blij en dankbaar! Zij pro-
beerde de draad op te pakken waar ze die een paar maanden geleden moest loslaten. 
Kort na haar thuiskomst moest zij echter opnieuw naar het ziekenhuis, met spoed. Ze 
zou weer een operatie moeten ondergaan, met ingrijpende gevolgen. Annie besloot 
van de operatie af te zien en kort daarna is zij overleden. ‘Rust mijn ziel, mijn God is 
Koning’. Deze tekst stond op de rouwkaart afgedrukt. Het is een variatie op Psalm 62, 
een lied van vertrouwen. Dat vertrouwen, dat geloof leefde diep in haar. Het geloof 
dat de Heer ons opvangt en ons draagt als het moeilijk wordt. Vele teksten uit de Bij-
bel gaven haar te denken. Zij kon duidelijk aangeven wat haar aansprak en waarom, 
of waar de spanning zat. Het was vaak zoals ze dat zelf in haar leven had ervaren: 
vroeger in haar werk in de gezondheidszorg, of in de tijd toen haar man Ad net was 
gestorven, in 2004. Bovenal kende zij de liefde die ieder in zijn of haar waarde laat. 
Haar kinderen en kleinkinderen liet zij daarin en daaraan groeien en opgroeien, maar 
ook anderen konden bij haar zichzelf zijn.  
Op maandag 19 mei namen wij met velen afscheid van haar, in de haar zo vertrouwde 
Opstandingskerk. Onze oud-predikant ds.Tineke Flim leidde deze dienst met persoon-
lijke bijdragen van de kinderen en kleinkinderen. Het koor Whisper zong enkele 
mooie liederen. Aansluitend gingen we naar de begraafplaats om haar lichaam in de 
aarde te leggen.  
Wij wensen de familie sterkte toe en bidden om Gods troostende nabijheid.  
De nagedachtenis aan Annie van der Stelt zij hen en ons tot zegen. 
 
ds. G.H. Offringa 

http://www.jonaboot.nl/
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Zieken(t)huis 
 
Mw. IJsselstein-Zoutewelle (Mauritsstraat) werd met een longontsteking in het zieken-
huis opgenomen, zij is inmiddels weer thuis.  
Ook mw. Lodder-van der Steen (Boksdoornstraat) moest met een longontsteking naar 
het ziekenhuis, ook zij is weer op haar eigen adres.  
Mw. Leentvaar-Bestebreurtje kwam af en toe een dagje thuis aan de Mauritsweg. En-
kele weken geleden was zij nog pijnlijk gevallen, haar voet bleek ernstig geblesseerd. 
Een flinke tegenvaller. Zij is nu zo ver hersteld dat zij definitief naar huis mag. Wij 
wensen haar veel sterkte toe.  
Dhr. J. Hollestein (Rijksstraatweg) revalideert na zijn knieoperatie op Parkstaete, de 
verpleegafdeling van het Parkhuis in het gebouw naast ziekenhuis Dordwijk. Het adres 
is Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS  Dordrecht. 
Mw. Heester-Florijn (Torenmolen) verblijft op de logeerafdeling van Reijerheem. 
Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens.  
Enkele gemeenteleden gingen voor onderzoek of een kortere behandeling naar het zie-
kenhuis. We denken aan mw. Van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark), aan dhr. en mw. 
Berkman (’t Zwaantje) en aan mw. Klootwijk-Nugteren (Brucknerstraat, Barendrecht). 
Het is een zegen dat  er in onze nabije omgeving zoveel medische zorg geboden wordt. 
Gedenken wij onze zieken en herstellenden, en hen die het anderszins moeilijk hebben 
met onze aandacht en voorbede.  
 
ds. G.H. Offringa 

Psalmen onderweg  
(terugblik en voorlopige afsluiting) 
 
Op donderdag 22 mei kwamen we 
bijeen voor de meditatieve kring 
rondom de Psalmen. Sommige deel-
nemers gaven aan dat zij in de ko-
mende weken langer of korter met 
vakantie zouden gaan. Wij besloten 
daarom de bijeenkomst van 4 juni 
a.s. te laten vervallen.  
Misschien kiezen we na de zomer een 
andere vorm voor deze inspirerende 
Bijbelkring op de ochtend. Of we 
gaan verder met Psalmen. Wordt ver-
volgd. 
 
 
ds. Herman Offringa 

Leerhuis rondom de profeet Jona 
(terugblik en afsluiting) 
 
Op vier avonden bestudeerden we het Bij-
belboek Jona. De naam leerhuis zegt het al: 
deelnemers leren van elkaar. Goede vragen 
wijzen de weg. Ook ikzelf heb er veel van 
opgestoken. Mijn eigen voorbereiding was 
waardevol, maar ook de ontmoetingen en de 
gesprekken waren leerzaam. De Bijbel roept 
persoonlijke ervaringen wakker en het is fijn 
om daar in een besloten kring over te kun-
nen praten. Er was animo om in het volgen-
de seizoen opnieuw een Bijbelboek te bestu-
deren. Dus ook voor deze kring geldt: wordt 
vervolgd. 
 
ds. Herman Offringa  

Zomervakantie predikant 
 
De laatste jaren plan ik mijn zomervakantieweken meestal in aansluiting op het Pinkster-
feest. Dit jaar wil ik de bijzondere gemeenteavond op 12 juni graag bijwonen. Mijn va-
kantieperiode loopt daarom van vrijdag 13 juni t/m maandag 7 juli 2014. Gedurende 
mijn vakantie kunt u berichten van pastorale aard doorgeven aan uw ouderling. Ik denk 
daarbij aan een geboorte, ziekenhuisopname of -ontslag, of een situatie van overlijden. 
Ouderlingen mw. M. de Koning-Nugteren, Waaldijk 117 (telefoon 0180 – 490146) of mw. 
E. van Gameren, J.C. de Backstraat 5 (telefoon 0180 – 426377; 06 –  446 18 246) zijn aan-
spreekpunten, zij wijzen u zo nodig de weg naar een waarnemende predikant of andere 
zorg.  
Velen gaan op pad in deze zomertijd, in de eigen omgeving of (iets) verder weg. Ik wens 
hen een goede reis en een wel thuis. De thuisblijvers genieten van wat rust en – naar ik 
hoop – mooi weer. De lezers van het kerkblad wens ik alle goeds toe in deze zomer.  
Met hartelijke groet,  
 
ds. Herman Offringa 
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Kort verslag kerkenraadsvergadering van 13 mei 2014 
 
Ds Offringa leest Math. 25 de versen 35 - 40, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. 
 
De voorzitter memoreert het geslaagde jubileumweekend en bedankt de voorberei-
dingscommissie voor haar inspanningen. 
 
Er is behoefte aan een nadere discussie over het al dan niet opnemen van namen van 
zieken in de notulen i.v.m. aspecten rondom sociale veiligheid en privacy. Afgespro-
ken wordt dit t.z.t. te agenderen. 
 
De diaconie zal de uitnodiging van de Stichting Present voor een informatieavond in 
het gemeentehuis op 19 juni a.s. bespreken. Deze stichting ondersteunt groepen die 
wat willen doen voor een ander en bestaat in Barendrecht reeds vanaf 2008.  
 
Er zijn nog enkele cadeaus overhandigd t.b.v. het jubileum, w.o. bloemen van De Le-
vensbron en een cadeaubon van Sursem Corda en Whisper. 
 
Vanuit de wijken zijn enkele bijzonderheden te vermelden. Zo is opgemerkt dat de 
website niet geheel up-to-date is. De afspraak is dat aanpassingen kunnen worden 
doorgegeven aan website@opstandingskerkrijsoord.nl.  Overigens zal de heer G. Lod-
der  samen met de filmcrew binnen afzienbare tijd de site gaat beheren en moderni-
seren. Het 40-dgn boekje is goed ontvangen en hoeft volgens wijk II geen aanpassin-
gen. Er waren complimenten voor het bloemschikken.  Aandacht is gevraagd voor de 
mensen op en naast het podium bij de viering van het Heilig Avondmaal; zij staan na-
melijk achter de dominee en lijken daardoor ‘minder betrokken’. Ook wordt gevraagd 
in het vervolg bij een gezamenlijke dienst ook mededelingen te doen namens beide 
kerken en ook de zieken etc. van beide gemeenten te noemen.  
  
Ds. Offringa licht zijn werkzaamheden van de afgelopen periode toe. Hij meldt dat 
gepolst is of hij interesse heeft om deel te nemen aan de uitwisseling met Rwanda in 
2015. Mogelijk kan dit deels worden gecombineerd met zijn verplichtingen in het ka-
der van permanente educatie en wat vakantie. Een beslissing volgt later.   
 
De kerkenraad staat uitgebreid stil bij de vervulling van toekomstige vacatures in het 
kerkenwerk.  
 
De aanwezige kerkenraadsleden hebben geen bezwaar tegen de viering van het Heilig 
Avondmaal. 

 
De kerkenraad bespreekt uitgebreid het concept-beleidsplan 
2014 – 2020 Protestantse gemeente Rijsoord. Dit concept be-
leidsplan is tot stand gekomen in het Kerkelijk Overleg Rijs-
oord,  als stap in het (mogelijk) fusieproces met de Hervormde 
Gemeente Rijsoord.  

De voorzitter stelt vast dat het proces in goede sfeer is verlo-
pen. Belangrijke aandachtspunten betreffen ‘het huwelijk van 
gelijk geslacht’ en ‘kinderen aan het avondmaal’. Het plan be-
vat een aantal uitgangs- en beslispunten. De kerkenraadsleden 
maken bij de tekst een aantal opmerkingen, die zullen worden 
besproken met de Hervormde Gemeente. Sommige kerkenraad-
sleden merken nog op dat er wel zorgen zijn of er sprake is van 
voldoende evenwichtigheid en gelijkwaardigheid in het proces.  

Naschrift: Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het plan op 12 juni 2014 zou wor-
den voorgelegd aan beide gemeenten. De  Hervormde Kerkenraad heeft echter haar 
besluitvorming nog even aangehouden, en acht op een aantal punten nader overleg 
gewenst.  De geplande gemeente bijeenkomst op 12 juni komt dan ook te vervallen. 
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De heer Sintemaartensdijk meldt dat de haan op de torenspits is ‘omgevallen’. 
 
Ds. Offringa zal met vakantie zijn van 14 juni tot 6 juli. Tevens meldt hij dat het jaar-
thema zal luiden “vieren en verbinden”. 
 
Op 23 juli zullen mevrouw Den Hartog en Ds. Offringa  het jeugdkamp bezoeken.  
 
Voortaan zullen ook onze kerkdiensten in de weekkrant ‘De brug’ uit H.I.Ambacht 
worden vermeld.  
 
Mevrouw Verveer eindigt de vergadering met gebed, waarna  de voorzitter de verga-
dering sluit.  
 
Ronald Visser 

Bazaar 2014 
 
Voor het inleve-
ren van uw spul-
len voor op of 
onder de kramen 

kunt u terecht bij de opslag op 
zaterdag, 14 juni van 10.00 tot 
11.00 uur. 
Wilt u voor die tijd al van uw spul-
len af, dan kunt u deze ook bij de 
opslag neerzetten. Graag wel 
even een telefoontje op de dag 
dat u ze heeft neergezet, dan rui-
men wij ze die avond even op. 
Het telefoonnummer dat u kunt 
bellen, staat op het bord in de op-
slag. 
 
U weet vast al: 
 Dat wij koffie- en theepun-

ten sparen van DE. Deze 
kunt u inleveren aan de Mau-
ritsweg 33.    

 Dat de kar van de kerk te 
huur is voor € 5,00 per dag-
deel. Hiervoor kunt u te-
recht bij Henk van Mastrigt 
(433458), Ria Bode (426208) 
of Diana Monshouwer 
(427081). 

 Dat tweedehands kleding, 
beddengoed, gordijnen, lap-
pen, tafelkleden etc. bij Ria 
Bode kan worden ingeleverd. 

 Dat u voor loten (kopen of 
verkopen) terecht kan bij 
Marrie aan de Waaldijk. 

 Dat, wanneer u spullen heeft 
voor de veiling van antiek, u 
deze mag afgeven bij Ria Bo-
de. 

 
Met een hartelijke groet namens 
de Bazaarcommissie 

Op zondag 29 juni is er in onze kerk een  
bijzondere viering!  

Tijdens deze dienst heten we namelijk Bert 
de Jong welkom met zijn voorstelling 

'Jonaboot'.  
Dit is een verrassende gezinsdienst van een 
uur met veel afwisseling en heel interactief. 
Kinderen gaan op het puntje van hun stoel 

zitten en zullen zo’n dienst niet gauw  
vergeten, maar ook voor de grote mensen is 

het een avontuur!  
Na de dienst is er voor iedereen  

koffie en limonade, en...  
een cadeautje bij het weggaan! 

Meer kun je vinden op www.jonaboot.nl.  
Tot dan! 

http://www.jonaboot.nl/
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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 ver-
band met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in juni 
 
1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
8 juni 1931 
De heer P. Legerstee 
Verz.huis Dubbelmonde 
Koningstraat 290, kamer 214 
3319 PH Dordrecht 
 
9 juni 1925  
Mevrouw J. van Gameren-de Lang 
Mauritshoek 6 
2988 EA Rijsoord 
 
11 juni 1922 
mevr. H.M. v. Nes-Horsman 
Reijerheem kamer 306 
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 
 
12 juni 1934 
Mevrouw W. M. Tamerius 
J.C. de Backstraat 36 
2988 XJ Rijsoord 
 
13 juni 1932 
De heer  J. van der Burg 
De Elf Ranken, Reling 5.07 
Middeldijkerplein 28 
2993 DN Barendrecht 
  
19 juni 1925  
De heer Adr. Van Gameren 
St. Jorisplein 80 
2981 GG Ridderkerk 

Kerkelijke stand 
 
Overleden op 13 mei 2014 
Mevrouw A. van der Stelt-Jongenelen 
Witbloemstraat 18 
2988 XS Rijsoord 
in de leeftijd van 78 jaar 

Voetstappen in het zand  
 

Ik droomde eens en zie 

ik liep aan 't strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want ook de Heer liep aan mijn zij. 

 

We liepen samen het leven door, 

en lieten in het zand, 

een spoor van stappen; twee aan twee, 

de Heer liep aan mijn hand. 

 

Ik stopte en keek achter mij, 

en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugde, 

van diepe smart en hoop. 

 

Maar als ik het spoor goed bekeek, 

zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan. 

 

Ik zei toen "Heer waarom dan toch? 

Juist toen ik U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 

op het zwaarste deel van mijn pad..." 

 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, 

en antwoordde op mijn vragen; 

"Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 

toen heb ik jou gedragen..." 
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NBG Bijbelleesrooster juni 
 
Zo 1 1 Petrus 4 vs 12-19 
Ma 2 1 Petrus 5 vs 1-14 
Di 3 Joël 1 vs 1-14 
Wo 4 Joël 1 vs 15-20 
Do 5 Joël 2 vs 1-11 
Vr 6 Joël 2 vs 12-17 
Za 7 Joël 2 vs 18-27 
Zo 8 Joël 3 vs 1-5 
Ma 9 Joël 4 vs 1-8 
Di 10 Joël 4 vs 9-21 
Wo 11 Psalm 119 vs 41-48 
Do 12 Nehemia 1 vs 1-11 
Vr 13 Nehemia 2 vs 1-10 
Za 14 Nehemia 2 vs 11-20 
Zo 15 Romeinen 1 vs 1-7 
Ma 16 Romeinen 1 vs 8-15 
Di 17 Mattheus 8 vs 2-17 
Wo 18 Mattheus 8 vs 18-34 
Do 19 Mattheus 9 vs 1-17 
Vr 20 Mattheus 9 vs 18-34 
Za 21 Romeinen 1 vs 16-32 
Zo 22 Romeinen 2 vs 1-16 
Ma 23 Romeinen 2 vs 17-29 
Di 24 Romeinen 3 vs 1-8 
Wo 25 Romeinen 3 vs 9-20 
Do 26 Mattheus 9 vs 35/10 vs 4 
Vr 27 Mattheus 10 vs 5-15 
Za 28 Mattheus 10 vs 16-33 
Zo 29 Mattheus 10 vs 34/11 vs 1 
Ma 30 Mattheus 11 vs 2-15 

Woensdag 11 juni 

Psalm 119 vs 41 

 

 

 

 

Laat mij, HEER, 

uw trouw ervaren, 

red mij,  

zoals u hebt beloofd. 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op 

5 en 19 juni 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 

uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, 

voor de gezelligheid zorgen 

we met elkaar!     

          

    

            T
ot ziens! 

   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 13 juni 

Tienerviering 
 

In de maand juni hebben we  
onze laatste tienerviering  

van het seizoen. 
Deze tienerviering  

houden we op 22 juni.  
We willen deze viering  

gebruiken om  

het seizoen af te sluiten.  
 

We willen met elkaar  
ontbijten.  

 
 
 
 
 
 

We zullen de gehele kerkdienst  
in de crècheruimte blijven.  

 
Geef even aan Anda door  

of je komt of niet komt. 
 

Heleen, Elselien, Janis en Anda 
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Opbrengst Collectes 
  
27 april 2014  Kerk     €  163,40 
   Onderhoud gebouwen  €  108,96 
   Missionairwerk   €    56,30 
 
4 mei 2014  Diaconie    €  175,65 
   Onderhoud gebouwen  €  111,75 
   Eigen jeugd    €    58,70 
 
11 mei 2014  Diaconie    €  277,00 
   Onderhoud gebouwen  €  197,47 
   Eigen jeugd    €    91,05 
 
18 mei 2014  Kerk     €  156,10 
   Onderhoud gebouwen  €  119,35 
   Eigen jeugd   €   50,40 
                   
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

DANK AAN DE 
ONBEKENDE SPONSOR 
 
De rekening van € 400,00 
voor de huur van de feest-
tent blijkt al door iemand 
te zijn betaald.  
 
Wij willen deze onbekende 
sponsor hartelijk bedanken! 
 
De werkgroep  
125-jarig jubileum 
 
(Bas,  Dick, Herman, Janny, 
Joop, Marrie en Ria) 

 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 26 april 2014 t/m 23 mei 2014) 
 
Via mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne  voor de bloemen  €   10,00 
Via mw. W.C. Barnard-Lieve   wijkgeld Elisabeth  €   14,00 
Via B. Sintemaartensdijk    jubileumgift   € 100,00 
Via B. Sintemaartensdijk    jubileumgift   €   30,00 
Via de Rabobank     jubileumgift   € 125,00 
Via de Rabobank     jubileumgift   € 125,00 
Via de Rabobank     jubileumgift   € 125,00 
Via de Rabobank     jubileumgift   € 125,00 
Via de Rabobank     jubileumgift   €   25,00 
Via de bus in de hal van de kerk   jubileumgift   €   50,00 
Via de bus in de hal van de kerk   jubileumgift   €   50,00 
Via de bus in de hal van de kerk   jubileumgift   €   20,00 
Via de collectezak op zondag 11 mei 2014  jubileumgift   €   20,00 
Via dhr. H. van Mastrigt    voor de bloemen  €   20,00 
 
 
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 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 juni zal 
plaatsvinden op  
27 juni 2014.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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Collecte op zondag 8 juni 2014 (Pinksteren) –  
Collecte voor de Zending 
 
Van plattelandsmeisje tot vroedvrouw. 
 
Het is Pinksteren, een mooi moment om te collecteren voor het Zendingswerk van 
Kerk in Actie.  
 
Wij vragen uw aandacht voor het werk van de Kerk in Pakistan, een partner van 
Kerk in Actie.  
In een land waar christenen een minderheid zijn, vormt de Kerk van Pakistan een 
krachtige geloofsgemeenschap die op wil komen voor de allerarmsten en zwaksten.  
Bijvoorbeeld voor plattelandsmeisjes. Deze meisjes mogen vaak niet naar school, 
maar moeten thuis blijven om voor het huishouden te zorgen. De Kerk van Pakistan 
biedt ze een opleiding aan. Bijvoorbeeld aan het dorpsmeisje Shazia: zij kon een 
opleiding tot vroedvrouw volgen. Een droom die uitkwam. 
 
Dit kan mede dankzij uw steun aan Kerk in Actie. Wij bevelen deze collecte dan 
ook graag bij u aan. 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Deurcollecte in de maand juni 
2014 – Collecte voor JOP 
 
Geloofsopoeding, elke dag! 
 
“Elk kind en iedere jongere weet zich 
geliefd door God”.  
Dat is een verlangen van veel ouders 
en grootouders voor hun kinderen en 
kleinkinderen. JOP, de Jeugdorgani-
satie van de Protestantse Kerk, deelt 
dit verlangen. En juist daarom helpt 
JOP bij de geloofsopvoeding. Want 
geloofsopvoeding is niet alleen op 
zondag in de kerk, maar is van alle-
dag. JOP ontwikkelt verschillende 
manieren om hiermee als gezin aan 
de slag te zijn.  
Het magazine ‘Moments’ is daar een 
voorbeeld van, maar ook de Samen-
leesbijbel.  Op drie manieren kunnen 
gezinnen de Samenleesbijbel gebrui-
ken, waarbij ook verhalen aan bod 
komen die niet vaak gelezen worden. 
Bij ieder bijbelgedeelte staan ge-
spreksvragen, opdrachten en interes-
sante weetjes. De Samenleesbijbel 
verschijnt in 2015 en JOP heeft de 
verwerkingsvormen gemaakt. Dat zijn 
de ‘vrolijke en verdiepende opdrach-
ten om samen te doen’.  
 
Het ontwikkelen van nieuwe materia-
len kan niet zonder uw steun! Daar-
om is uw bijdrage aan deze collecte 
onmisbaar. Helpt u mee? 
  
PKN-Collectekrant /  
Bas Sintemaartensdijk 

In onze kleine wereld  
zijn de verschillen zo groot. 
Wij komen om in rijkdom  

terwijl er mensen leven in nood. 
We houden het op afstand  

maar steeds komt het dichterbij 
hoe miljoenen mensen vragen:  

deel jezelf met mij. 
 

We leven op dezelfde aarde 
dus we horen bij elkaar. 

Spreek voor wie niet gehoord wordt, 
sta voor wie niet meer kan staan. 
Waarom hebben we weggekeken, 

waarom de ogen dichtgedaan, 
tijd dat onze daden spreken, 

tijd dat er weer recht wordt gedaan. 
 

Er wordt zo veel gebeden 
er wordt geroepen om recht. 

Wie durft er op te treden, 
wie durft er nog te doen wat hij zegt? 

Wij kunnen er voor zorgen 
dat het onrecht hier niet wint. 
Omdat leven voor een ander 

bij jezelf begint. 
 

Deel jezelf met wie niets heeft 
Je bent veel rijker als je geeft 
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   Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
   De classis in het nieuws     
   Is het tijd voor een nieuwe catechismus? 
 

Dat was het discussieonderwerp op de classisvergadering van 15 mei.  
“Bij wie wordt er nog regelmatig gepreekt over de Heidelbergse Catechismus?”, was de 
openingszin van onze inleider, ds. T.T.J. Pleizier uit Dirksland. Ongeveer de helft van 
de classisafgevaardigden stak de hand op.  
Ds. Pleizier: “De Heidelbergse  Catechismus werd geschreven in de begintijd van de re-
formatie. Het was belangrijk om uit te leggen waar het om ging bij ‘geloven’. De Hei-
delberger werd zo geschreven dat het onderwezen kon worden. Dus: vraag en ant-
woord. Maar de Heidelberger was ook van belang om de gereformeerde en de Lutherse 
theologen met elkaar te verzoenen in hun opvatting over het avondmaal en tegelijk het 
onderscheid met de rooms-katholieke avondmaalsleer te verhelderen. De Heidelberger 
diende dus ook om de protestanten te verenigen en om een belijdende basis te geven 
aan het protestantisme. 
De Heidelberger is mild gereformeerd. Ze is opgebouwd aan de hand van de vier be-
langrijke leerelementen die vanaf de vroege kerk golden voor het onderwijs aan gelovi-
gen: Hoe leer je bidden? Hoe leer je geloven? Hoe leid je een Christelijk leven? Hoe kun 
je door het gebruik van de sacramenten delen in de genade van God? De onderwerpen 
die later in de gereformeerde wereld voor veel beroering zorgden, zoals de leer van de 
uitverkiezing, ontbreken.  
De ordening van deze catechismus is wereldberoemd geworden: Ellende – verlossing – 
dankbaarheid. Bepaalde uitdrukkingen uit de Heidelberger zijn diep gezonken in het 
protestantse geloof. Zoals: “De mens is geneigd tot alle kwaad”.  
Het ontvangen en doorgeven van de Heidelberger heeft ook een negatieve kant gehad. 
We denken bij bepaalde uitdrukkingen aan onverdraagzaamheid (de vervloekte afgode-
rij), met een kil godsbeeld (zoals de voorzienigheid) of een zwart mensbeeld. Maar een 
goede uitleg en een plaatsing in de historische context kan ervoor zorgen dat we geen 
dingen gaan lezen die er niet staan of niet worden bedoeld.  
Maar kan deze catechismus nog wel functioneren zoals die is bedoeld? 
Of is het tijd voor een nieuwe catechismus? 
 
De Heidelberger kan natuurlijk niet vervangen worden. Maar we zien ook dat allerlei 
boeken, cursussen en materiaal verschijnen waarin de basis van het christelijk geloof 
opnieuw wordt verwoord. Alfacursussen heeft aan duizenden mensen het christelijk ge-
loof opnieuw toegankelijk gemaakt. Er zijn vragen over de schepping van de wereld. 
Maar ook zijn er vragen waar we nu een ander antwoord op geven. Bij de vraag over het 
avondmaal denken we niet meteen meer aan het verschil tussen protestant en rooms-
katholiek. Wij leven niet meer in een tijd van strijd tussen christelijke tradities. Wel in 
een strijd tussen de seculiere beleving van de werkelijkheid en de waarheid van het 
evangelie. Vragen en antwoorden (zoals in de Heidelberger) laten zien dat geloven ook 
een vorm van gesprek is binnen een gemeenschap. We gaan vandaag de dag het geloof 
niet opnieuw uitvinden. Wij blijven bidden, wij blijven God zoeken, wij blijven ons ge-
loof belijden. Maar we hebben ook nieuwe vragen Wanneer kun je worden gedoopt? Hoe 
vaak vieren we het avondmaal? Waarom denken we dat bidden helpt? Wat geloof je 
over de toekomst? Nieuwe vragen die nieuwe antwoorden moeten krijgen vanuit het 
oude geloof. Dat blijft onze roeping. Misschien is anno 2014 niet meer onze eerste 
vraag wat we onze enige troost is, maar waar we ons geluk vinden.” 
Tot zover ds. Pleizier. 
 
De classis maakte ook kennis met onze gastgemeente van die avond: De protestantse 
wijkgemeente rondom de Ontmoetingskerk. Ds. M.E. Boogaard vertelt dat de gemeente 
met ongeveer 2.200 leden, evenals de wijk waarin het gebouw staat, aan het vergrijzen 
is. Dat geeft in de toekomst financiële problemen, omdat een onderzoek liet zien dat 
de zestig plussers het meeste  bijdragen. Maar nadrukkelijk wil de gemeente een kerk 
zijn in de wijk. Zo is ze actief in de Stichting Mee. Een stichting die ondersteuning biedt 
door buurtbemiddeling, mantelzorgondersteuning, ouderenadvies of ondersteuning bij 
een verstandelijke of lichamelijke beperking en chronische ziekte. 
De tweede predikant van deze gemeente is ds. C.A. Streefkerk. 
“Hoe houden we iedereen in beeld”, is een belangrijke vraag voor deze gemeente. Ge-
zocht wordt naar nieuwe vormen van pastoraat, want de vraag ernaar is in de loop van 
de tijd veranderd. 

http://www.meedrechtsteden.nl/wat-doet-mee/samenleven-en-wonen/buurtbemiddeling
http://www.meedrechtsteden.nl/menv
http://www.meedrechtsteden.nl/wat-doet-mee/samenleven-en-wonen/ouderenadvies
http://www.meedrechtsteden.nl/specialismes/verstandelijke-beperking
http://www.meedrechtsteden.nl/specialismes/lichamelijke-beperking
http://www.meedrechtsteden.nl/specialismes/chronische-ziekte
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In de Ontmoetingskerk koken eens per maand gemeenteleden voor ‘iedereen’.  Naast 
gemeenteleden komen er ook wel mensen van ‘buiten’.  
 
Onze synodeafgevaardigde, tevens moderamenlid van de synode, de heer Van der 
Klooster, vertelt over de synodevergadering van 24 en 25 april. Veel aandacht kregen 
de veranderingen in de kerk. Zo krimpt de kerk en dat betekent bezuinigingen. Ge-
meenten sluiten kerkgebouwen, kiezen voor interim predikanten of zoeken andere 
oplossingen. Maar gelukkig heeft de kerk nog steeds een boodschap op het diaconale 
en oecumenische vlak. Maar die is bescheidener geworden. Het belangrijkste inhoude-
lijke punt van de synodevergadering was de visie en het omgaan met het ambt. Om 
daarin duidelijkheid te krijgen heeft de scriba van de synode zeven brieven geschre-
ven. Onder andere aan kerkenraden en classes. Die zullen ons binnenkort bereiken.  
 

Ds. Schaap vraagt onze aandacht voor de kerk van Parijs. Deze ge-
meente valt onder de classis Dordrecht. De kerk bestaat uit: van oor-
sprong Nederlandse emigranten, Nederlanders die tijdelijk in Parijs 
wonen en mensen die zich verbonden voelen met de kerk van Parijs. 
Ds. Schaap betreurt het dat de classis geen nieuwe bestuursleden 
meer benoemt in de Stichting Nederlandse Vrienden van Parijs. Deze 
Stichting werft geld voor de kerk van Parijs, zodat deze gemeente 
haar roeping voor zorg voor Nederlanders in Frankrijk, (bijvoorbeeld 
de zorg voor gevangenen) kan waarmaken. Ds. Schaap 
(prediant.ern@gmail.com) is graag bereid om iedereen die meer wil 
weten over de kerk van Parijs of de Stichting, informatie te geven. 
 

Namens de classis,  
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl 

Bericht van de stichting Parijs Plus 
 
U hoort het niet vaak, we zeggen het ook niet elk jaar maar het vorig jaar hebben we 
positief afgesloten. Parijs Plus heeft het beoogde bedrag van € 12.500 weer kunnen 
overmaken aan de Kerk van Parijs. Uw giften maken ons blij en stimuleren ons om ver-
der te gaan voor deze gemeente. 
Een triest bericht ontvingen we uit Parijs. Annie den Hollander, een trouw gemeente-
lid, is op 80 jarige leeftijd, op 2 maart j.l. overleden. U denkt waarom moet hier mel-
ding van gemaakt worden. Annie was een bijzondere vrouw voor haar gezin en voor de 
kerk. Parijs Plus herinnert haar als de gastvrouw op de Buitendag of de Rentree 
(startzondag in september) welke bij de familie den Hollander in de tuin werd gehou-
den.  
Zoals u weet  -en anders is dit weer een opfrisser – zoekt Parijs Plus nog steeds een 
voorzitter voor de stichting en het promotieteam. Het bestuur van de stichting kreeg 
een tip en had met deze kandidaat  in februari een gesprek. Daarop volgde een ge-
sprek met deze kandidaat en het promotieteam.  Doch helaas, de kandidaat heeft zich 
teruggetrokken. Zodoende zijn we weer bij AF en hoopt Parijs Plus dat er toch nog 
een kandidaat zich aanmeldt. De vacature houdt niet in dat het promotieteam stil zit. 
Zeker niet, het werk gaat met dezelfde gemotiveerde leden van het team verder. 
Maar het zou wel prettig zijn als er versterking komt.  
Van onze vriend Ruud Broekhuijsen heeft het team officieel in maart afscheid geno-
men. Ruud heeft 13 jaar in het team gewerkt en de adresbestanden op orde gehou-
den. Parijs Plus is hem veel dank verschuldigd.  
 
Wanneer u of jij Parijs aandoet, schroom dan niet op zondag naar de kerk te gaan. De 
diensten vinden elke zondag plaats op 9.45 uur ( info: ern.paris.free.fr) 
 
Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Dat kan, graag zelfs. U kunt uw bijdrage 
overmaken op rekening  NL36 INGB 0007 7900 24 of NL39 INGB 0671 3615 38 (beide 
ING rekeningen)  t.n.v.  Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs, 78510 
Triel sur Seine (Fr.) De stichting is ANBI gecertificeerd. Meer informatie op  de website 
www.parijsplus.nl . We rekenen op u.  
 
Henk Witter, secretaris Stichting Nederlandse Vrienden van de Kerk van Parijs en te-
vens lid van het promotieteam Parijs Plus. 

mailto:prediant.ern@gmail.com
http://www.parijsplus.nl/
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Samenzangdiensten in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ '  
houdt de Breepleinkerk Koor-en samenzangdiensten gehouden  op 

 
zondag 15 juni  a.s.   

waaraan medewerken:  
 Het ‘Hollands Chr. Mannenkoor’ o.l.v Arjan Breukhoven   

Organist Martin Mans, soliste Jacqueline Meijer   
Voorganger ds. Bert Noteboom 

    
en op    

 
zondag 29 juni  a.s.   

waaraan medewerken:  
 Het Gemengd Gospelkoor ‘His Voice’  uit Alblasserdam  o.l.v Jaco Mulder  

Gastorganist de jonge Leo Ravensbergen -   
Voorganger ds. J. Smink, Ouddorp      

 
De diensten  beginnen om 17.00 uur    

Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang 
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid 

Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 
De toegang is vrij! 

Van harte welkom! 
De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 25 , bus 77 

Zie ook www.breepleinkerk.nl  
Zie ook: https://www.facebook.com/zingenmaaktblij 

Grote Zomer-Zangavond in de Open Hof 
 
Onder het motto: “Zingen naar de Zomer” wordt het 
seizoen van de koor- en samenzangdiensten vanuit de 
Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht afgesloten. Norma-
liter vinden deze diensten op zondagmiddag plaats, 
maar deze laatste voor de vakantie zal gehouden wor-
den op zaterdagavond 28 juni a.s.  
 
Om deze avond een extra feestelijk tintje te geven werken er naast een koor ook nog 
een reeks aan solisten mee. De complete lijst van medewerkenden ziet er als volgt 
uit: het Christelijk Reiskoor “Holland Zingt”  o.l.v. Adri Poortvliet, Mirjam Feijer, so-
praan, Henk-Jan Drost, trompet, Kees de Bruin, piano en Edwin Vooijs, orgel. Mede 
door al deze medewerkenden belooft het dan ook een zeer gevarieerde programma te 
worden waarbij koorzang en samenzang begeleid wordt door orgel, piano en trompet. 
Maar ook kan men luisteren naar soli van sopraan en instrumentalisten. Enkele voor-
beelden uit het programma zijn een medley van bekende psalmen, de liederen “Eens 
zal op de grote morgen’, “Geprezen zij de Heer” en “Ga met God”. Het 150 leden tel-
lende koor zal ondermeer zingen: “He touched me”, “I walk with God”, “Vader in de 
Hemel” en “Voor mij”.  
De avond begint om 20.00 uur en de kerkdeuren zijn open vanaf 19.15 uur. Ook nu is 
de toegang gratis, wel zal er bij de uitgang een collecte worden gehouden. Het pro-
gramma duurt ongeveer anderhalf uur en zal volledig met een fraaie beamerpresenta-
tie ondersteund worden.  
 
Wilt u meer informatie of het volledige programma alvast ontvangen, stuur dan een e-
mail naar linda.leen@hetnet. Of bel met Leen Koster, telefoon 06-28571581. 
 
Indien u deze avond verhinderd bent, noteer dan alvast de eerstvolgende zangdienst 
na de vakantie in uw agenda. Dat zal zijn op zondag 5 oktober 2014, aanvang 17.00 
uur m.m.v. The Martin Mans Formation. 

http://www.breepleinkerk.nl
https://www.facebook.com/zingenmaaktblij
mailto:linda.leen@hetnet

