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Stencilen:  
Maandag 26 mei 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  28 mei 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand juni 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 23 mei 

bij de redactie: (Let op, nieuw adres:) 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 114 

2989 AK Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

E-mail :rijsoordaantwoord@hotmail.com 

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

125-jarig bestaan van onze kerk: 

 
Zaterdag 10 mei a.s. 

-  Maaltijd in de tent op het kerkplein, aan-

vang 17.00 uur (vanaf 16.30 uur inloop) 

Samenkomst in de kerk, aanvang 19.30 uur 

 
Zondag 11 mei a.s. 

Kerkdienst m.m.v. Whisper,  

aanvang 9.30 uur 
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Erediensten 
 

Zondag 4 mei 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 

Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen 

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

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 11 mei   m.m.v. koor ‘Whisper’ 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en Cl. Bezemer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 18 mei   Deze dienst wordt uitgezonden via de SLOR 

   Tevens Tienervieri9ng 

09.30 uur : Ds. A.M. Los uit Oosterhout 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 25 mei 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Donderdag 29 mei   Hemelvaartsdag 

09.00 uur : Ds A.H. Groen 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Kerk in Actie 

    2e Onderhoud 
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Kerk Schoonmaak 
 
De jaarlijkse schoonmaakbeurt van onze 
kerk  vindt  plaats op dinsdag 27 mei a.s. 
 
Hierbij doen wij een beroep op U als ge-
meenteleden  om hierbij te helpen. 
  
U kunt zich aanmelden bij de koster 
  
P.S.: neem schoonmaak-attributen  mee 
a.u.b., daar is niet zoveel van aanwezig 
 
Wilt U wel helpen maar U kunt niet op de-
ze dinsdag dan is er in i.o.m. de koster de 
mogelijkheid om op de maandag ervoor (26 mei) iets te doen. 

  
 
Bij voorbaat dank en wij zien uw aanmelding tegemoet. 
Namens het CvK 
Koster Henk van der Starre 

Kerk zijn 
 
Kerk zijn 
Is een gemeenschap vormen van mensen 
die niet alleen geloven in de Heer 
maar ook bereid zijn 
om in en door een leven van dienstbaarheid 
het leven en woord van de Heer 
waar te maken 
op een bepaalde plaats, 
op een bepaald tijdstip in de geschiedenis. 
In de mate dat de gemeenschappen van christenen 
helemaal zichzelf zijn 
in hun dienstwerk aan de ander 
in die mate zullen ze het Evangelie van de Heer 
waar kunnen maken 
voor zichzelf, 
voor de mensen van hun land, 
voor de hele wereldgemeenschap 
 
Samuel Rayon (Aziatische theoloog) 
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Bij de kerkdiensten 
 
Wij leven in een periode van herdenken. In 2013 bestond ons koninkrijk tweehonderd 
jaar. We ‘vieren’ dat een heel jaar lang. Dit jaar herdenken we het begin van de Eer-
ste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. En volgend jaar is de oorlog van ‘40 / ‘45 
zeventig jaar verleden tijd. Begin mei herdenken wij de doden van deze laatste oorlog 
in ons land en vieren wij de vrijheid. 
Op zondag 4 mei trekken mensen naar de erevelden en zijn er bijeenkomsten bij 
plaatselijke oorlogsmonumenten. Ook in de kerkdiensten op deze dag kunnen we niet 
om dit gedenken heen. De leesroosters doen passende suggesties voor lezingen en lie-
deren. Naast alle verhalen moet het Evangelie worden verteld en bezongen. 
 

Op zaterdag 10 en zondag 11 mei herdenken wij dat de Gere-
formeerde Kerk van Rijsoord 125 jaar geleden werd gesticht. 
Dat weekend krijgt voor ons een feestelijk tintje. U kreeg een 
uitnodiging voor een maaltijd en muziekavond op zaterdag. 
Voor de muziekavond vroegen wij u om titels van mooie lie-
deren in te leveren, en daar hebt u royaal aan voldaan. De 
avond krijgt een iets andere opzet dan voorzien, overigens met 
voldoende muziek én verrassingen, maar minder samenzang en 
dus bleven er titels over. Die gaan naar zondagmorgen!  

 
Op zondag 11 mei komen wij samen onze wekelijkse dienst van Woord en Gebed. Wij 
danken de Heer voor zijn hulp en bijstand in ook onze Gemeente, méér dan een men-
senleven lang. Daarbij bidden we om zijn licht en onmisbare zegen, voor de tijd die 
komt. En wij gaan samen zingen. We vinden het fijn dat zanggroep Whisper, onder 
leiding van Jeanine van der Bunt, ons deze morgen muzikaal komt versterken.  
 
Op zondag 18 mei gaat ds. A.M. Los uit Oosterhout bij ons voor. Het is dan de derde 
zondag van de maand dus is er ook tienerviering. 
 
Op zondag 25 mei is ds. H. IJzerman uit Rotterdam onze voorganger.  
 
Op donderdag 29 mei is het Hemelvaartsdag. In de gezamenlijke dienst op deze dag 
hoopt ds. A.H. Groen voor te gaan. De dienst vindt plaats in de Opstandingskerk en 
begint om 9.00u. 
 
Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 
ds. Herman Offringa 

Psalmen onderweg (vervolg) 
 
Het is fijn om te merken hoe trouw 
de kern is van hen die deelnemen 
aan de meditatieve kring rondom 
de Psalmen.  
 
Ik wil hen herinneren aan de eerst-
volgende bijeenkomsten. 
In de maand mei zijn dat woensdag 
7 mei en donderdag(!) 22 mei 
2014 (de laatste bijeenkomst dit 
seizoen is op woensdag 4 juni).  
 
De bijeenkomsten worden gehou-
den in De Fontein van 9.30–10.30u. 
We drinken eerst een kopje koffie. 
 
ds. Herman Offringa 

Leerhuis rondom de profeet Jona 
 

Ik deed de afgelopen win-
ter een cursus theologie 
van het Oude Testament. 
Inmiddels heb ik mijn kor-
te verwerking bij prof 
Spronk ingeleverd, maar 
de gelezen boeken zet ik 
nog niet in de kast: met 

enkele belangstellende gemeenteleden begon 
ik op 30 april een leerhuis rondom het profe-
tenboekje Jona.  
 
Deze maand komen wij samen op de woens-
dagen 7, 14 en 21 mei 2014 in de Fontein 
tussen 20.00 - 21.45u.  
 
ds. Herman Offringa  



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

5 

Zieken(t)huis 
 
Van onze zieken noemen wij: 
 
- Mw. A. van der Stelt-Jongenelen (Witbloemstraat). Zij verblijft in het Zorghotel 
(kamer 704) bij ziekenhuis Dordwijk in Dordrecht. Elke dag wordt zij een stukje ster-
ker. Op het moment van schrijven weten we dat zij,–als alles verder goed gaat, eind 
april naar huis mag terugkeren. Daar zien we met haar en haar familie naar uit. 
 
- Dhr. J. Hollestein (Rijksstraatweg) onderging een knieoperatie. Na deze operatie re-
valideert hij op Parkstaete (verpleegafdeling van het Parkhuis in het gebouw naast zie-
kenhuis Dordwijk). Het adres is Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS  Dordrecht. 
 
- Voor mw. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark) is de maand april erg zwaar 
geweest. De behandeling na haar schildklieroperatie is ingrijpend. Zo moest zij voor 
een behandeling bijna een week in afzondering (quarantaine) doorbrengen. Het blijft 
zoeken naar de juiste dosering van medicatie. Zij kan nu dan wel thuis zijn bij haar 
man, maar de situatie rondom haar gezondheid is zorgelijk. 
 
- Mw. S.A. Leentvaar-Bestebreurtje verblijft tijdelijk in de kliniek van Delta Psychia-
trisch Centrum, bij het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Het gaat gelukkig de goede 
kant op, en af en toe is zij een dagje thuis aan de Mauritsweg.  
 
- Mw. A. Heester-Florijn (Torenmolen) verblijft nog in Verzorgingshuis Reijerheem. 
 
Elk uur, elk ogenblik, steun ik op U;  
uw Woord alleen, o Heer, vertroost mij nu.  
 
Gedenken wij onze zieken en herstellenden met onze aandacht en voorbede.  
ds. G.H. Offringa 

Contact met de predikant 
 
Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 
te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 
bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur 
maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond 
kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). 
Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag 
een afspraak met u of met jou. 
 
Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa 
Vlasstraat 24 
2988 XR  Ridderkerk 
T (0180) 397773 
E g.h.offringa@xs4all.nl 

Heer, 

waar ik klein was, 

onbetekenend  

in mensenogen, 

daar kwam U opeens 

met Uw onmetelijk 

hoopgevende en 

veelbetekenende woorden. 

 

 

 

Nog klinkt het  

majesteitelijk  

en krachtig  

in mijn oren: 

Je bent een Koningskind! 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Vanuit de ZWOE 
 
Op dinsdag 1 april jl. sprak tijdens de deelnemende kerkenvergadering met Rwanda 
mevrouw Auli van Spijker. Zij werkte jarenlang samen met haar man in Rwanda. 
Na de genocide heeft zij gesproken met jongeren en les gegeven aan de theologische 
school over vergeving en verzoening. Omdat dit onderwerp erg belangrijk is geven wij 
u graag een gedeelte mee wat die avond is besproken.  
In dagblad Trouw stond op 16 april jl. een artikel van Mpho Tutu die samen met haar 
vader een boek heeft geschreven over verzoening in vier stappen. (Uitgegeven Unie-
boek Het Spectrum, 240 blz., kostprijs € 19,99) 
 
Vergeving en verzoening 
 
1 Vergeving 
1. Vanuit het perspectief van de dader 
 
A. Gewetensonderzoek en bewustzijn van de schade en lijden die hij heeft veroor-

zaakt 
B. berouw en spijt 
C. Schuldbelijdenis tegenover de slachtoffers 
D. Vragen om vergeving 
E. ‘Goede daden’ of gebaar om de schade te herstellen 
 
2. Vanuit het perspectief van het slachtoffer 
 
A. Bewustzijn van het leed en de schade die hij/zij heeft geleden 
B. Rouw en verdriet om de schade die het leed. ‘Trauerarbeid’ 
C. Erkennen wie de verantwoordelijke is/zijn 
D. De daad van vergeving. Dit is niet een gevoel van welwillendheid of sympathie, 

maar afzien van persoonlijke wraak. Kennis van je eigen zwakheden helpt te 
vergeven, eveneens het luisteren naar het levensverhaal van ‘de dader’ 

E. Accepteren van ‘herstelbetalingen’ of de ‘goede werken’ 
 
Door te vergeven verbreekt het slachtoffer de afhankelijkheid en binding (ook haat 
bindt!) met de dader en vindt de vrijheid. 
 
2 Verzoening 
Gaat verder dan vergeving. Door verzoening wordt de verbinding tussen de dader en 
slachtoffer hersteld en de relatie vernieuwd. De vergeving wist de schuld weg, de ver-
zoening verwijdert de vijandschap. Soms kan je alleen vergeven, zonder verzoening. 
De verzoening is niet mogelijk zonder dat de dader van het kwaad spijt heeft van wat 
hij gedaan heeft, en zonder dat hij vraagt om vergeving. Het kwade dat is gebeurd 
moet serieus worden genomen. Recht en gerechtigheid moeten worden hersteld. Zon-
der de gerechtigheid is de verzoening een wapen in de handen van de dader van het 
kwaad, om de onderdrukking of geweld voort te zetten. 
 
Verzoening in Rwanda 
 
Elkaar het verhaal vertellen en luisteren naar elkaars verhalen, in veilige omgeving. 
Het verhaal van beide partijen moet worden gehoord. Sociotherapie-groepen. Beide 
groepen moeten het recht hebben om hun doden te gedenken. Construeren van een 
gezamenlijke geschiedenis.  
 
Voorbeelden uit Rwanda 
 
* In Rwanda, op een heuvel, zijn de ouders en het jongere zusje van een man omge-
bracht tijdens de genocide. Hun huis is vernield, hun koeien opgegeten door de buren. 
In de gacaca zijn enkele mannen die hebben deelgenomen aan de moordpartij veroor-
deeld tot gevangenisstraffen. Anderen deden niet echt mee maar konden ook niet  
helemaal  afzijdig blijven. Zij zijn veroordeeld vanwege de vernielingen en vanwege  
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Bazaar 2014 
  
Voor het inleveren van uw spullen voor op en onder de kramen kunt 
u terecht bij de opslag op zaterdag, 17 mei van 10.00 tot 11.00 uur. 
  
Heeft u er nog erg in: 
 
 Dat wij koffie- en theepunten sparen van DE. Deze kunt u inleveren aan de Mau-

ritsweg 33. Hartelijk dank aan diegene, die er al heel wat hebben ingeleverd en 
netjes per 1000 hebben uitgeteld!!! 

 De kar van de kerk te huur is voor € 5,00 per dagdeel. Hiervoor kunt u terecht 
bij Henk van Mastrigt (433458), Ria Bode (426208) of Diana Monshouwer 
(427081). 

 Dat tweedehands kleding, beddengoed, gordijnen, lappen, tafelkleden etc. bij 
Ria Bode kan worden ingeleverd. 

 Dat binnenkort de loten voor de loterij weer bij Marrie de Koning (490146) kun-
nen worden gekocht. 

 Er zijn een aantal spullen gebracht voor de Veiling Van Antiek, maar we kunnen 
er uiteraard nog meer kunnen gebruiken. Hiervoor kunt u tevens terecht bij Ria 
Bode. 

 Dat wij het prettig vinden, indien u spullen bij de opslag brengt buiten de dagen 
dat wij er zelf ook zijn (en wat uiteraard geen probleem is), u dit telefonisch 
even meldt. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat het opgeruimd blijft in de opslag 
uit respect voor degene waar we de opslag belangeloos van mogen gebruiken. U 
kunt dan bellen naar Janneke van der Linden (424528) of Diana Monshouwer. 

  
Met een hartelijke groet namens de Bazaarcommissie 

het eten van de koeien. Deze zoon was bij de gacaca aanwezig. Hij en niemand van 
de familie zou daar ooit nog willen wonen. De buren schaamden zich en benaderden 
de zoon. Zij hadden een lijst gemaakt van de waarde van de vernielde eigendommen. 
Dat zouden ze nooit kunnen terugbetalen. Zij vroegen of de zoon zou accepteren dat 
ze bomen plantten op het terrein van de familie. De zoon accepteerde het. 

* Een tutsi-man heeft zijn vrouw en drie kinderen verloren. In de gacaca wil niemand 
van de lokale bevolking vertellen waar de lichamen zijn, laat staan wie de daders 
zijn. Hij voelt zich na zo’n gacaca-zitting boos en verdrietig op iedereen, en durft het 
niet aan om alleen zonder bescherming, naar deze plaats terug te gaan. Hij hertrouwt 
en zegt dat hij heeft vergeven. 

* Bij de gacaca getuigt iemand, 12 jaar na de genocide, hoe een hutu-predikant zou 
hebben opgehitst in zijn preken om tutsi’s te doden. Hij is gevangen genomen en ver-
oordeeld tot 13 jaar. Er gaan geruchten over oude vetes tussen de getuige en deze 
dominee. 

* Een hutu-familie had een dochter die net was afgestudeerd als arts. Zij was toevallig 
in Kigali toen de genocide begon, en ging helpen op het stadion waar gewonden wer-
den verzorgd. Zij werd meegenomen door het tutsi-leger en er is nooit meer iets van 
haar gehoord. Haar broer en de vader zijn later veroordeeld vanwege deelname aan 
de genocide en zijn ondertussen weer vrij. De familie is verbitterd en ziet zich alleen 
als slachtoffer. Vooral tijdens de herdenkingsweek in april. In deze periode worden 
alleen de tutsi-slachtoffers herdacht, een week lang. In de publiciteit is er alleen aan-
dacht voor de tutsi-slachtoffers.  

* Een directeur van de ziekenhuis had 4 tutsi’s verborgen in zijn huis, met gevaar voor 
eigen leven. Toen de milities kwamen zeiden zij: of je levert de mensen in je huis aan 
ons, of we maken je kinderen en je vrouw eerst dood en jou misschien het laatst - of 
niet. Hij leverde de tutsi’s uit. Hij werd later veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. 
Eenmaal bevrijd kreeg hij zijn werk niet terug . Hij voelt zich uitgesloten, ook zijn 
familie is verbitterd. 
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Kerkelijke stand 
 
Verhuisd:  
Mw. H.M. van Nes-Horsman  
van Ds. Sl. Visserstraat  
naar Reijerheem, kamer 306 
Torenmolen 1   
2986 GB Ridderkerk 
 
Verhuisd:  
fam. A.G. van der Linden 
van Pruimendijk 52 
naar Pruimendijk 114 
2989 AK Ridderkerk 

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

Beleef de dag! 
 

Vandaag laat ik de mug 
op ware grootte 

en neem ik afscheid  
van de olifant 

 
Vandaag zit ik niet 
bij de pakken neer 

maar klim er op 
en zie de overkant. 

 
Vandaag vertoef ik 

tussen wolken 
mij trekt vooral 
die lichte rand 

 
want 

 
opnieuw krijg ik een dag 

van de Opgestane 
Hij wekt mij op 

en ik beleef Zijn band 
 

-Coby Poelman-Duisterwinkel- 

PCOB 
 
Op woensdag 28 mei houdt de Protestants 
Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer 
haar maandelijkse bijeenkomst. 

 
Mr. C. Verkade uit Gou-
da vertelt dan over het 
leven en werken van 
Godfried Bomans. 
 
Deze bijeenkomst be-
gint om 14.00 uur, 
duurt tot ca. 16.00 uur 
en wordt gehouden in 
de Christus is Koning 
Kerk aan het Dillenburg-
plein.  

 
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte wel-
kom. 
 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: 
tel. 417660. 
 
A. Bos, secretaris PCOB 
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NBG Bijbelleesrooster mei 

 
 

 

 

 

Do 1 1 Petrus 1 vs 1-12  

Vr 2 1 Petrus 1 vs 13-25 

Za 3 1 Petrus 2 vs 1-10 

Zo 4 1 Petrus 2 vs 11-17 

Ma 5 1 Petrus 2 vs 18-25 

Di 6 1 Petrus 3 vs 1-12 

Wo 7 Jesaja 54 vs 1-5 

Do 8 Jesaja 54 vs 6-10 

Vr 9 Jesaja 54 vs 11-17 

Za 10 Deuteronomium 28 vs 1-14 

Zo 11 Deuteronomium 28 vs 15-29 

Ma 12 Deuteronomium 28 vs 30-44 

Di 13 Deuteronomium 28 vs 45-57 

Wo 14 Deuteronomium 28 vs 58-69 

Do 15 Deuteronomium 29 vs 1-14 

Vr 16 Deuteronomium 29 vs 15-28 

Za 17 Deuteronomium 30 vs 1-10 

Zo 18 Deuteronomium 30 vs 11-20 

Ma 19 Deuteronomium 31 vs 1-8 

Di 20 Deuteronomium 31 vs 9-23 

Wo 21 Deuteronomium 31 vs 24/32 vs 7 

Do 22 Deuteronomium 32 vs 8-18 

Vr 23 Deuteronomium 32 vs 19-35 

Za 24 Deuteronomium 32 vs 36-43 

Zo 25 Deuteronomium 32 vs 44-52 

Ma 26 Deuteronomium 33 vs 1-11 

Di 27 Deuteronomium 33 vs 12-21 

Wo 28 Deuteronomium 33 vs 22-29 

Do 29 Deuteronomium 34 vs 1-12 

Vr 30 1 Petrus 3 vs 13-22 

Za 31 1 Petrus 4 vs 1-11  

Zanggroep Nieuwe Liedboek :  
Afsluitende Vesperdienst  
 
Met een enthousiaste groep mensen 
uit diverse kerken uit onze gemeen-
te, Rijsoord, Bolnes, Slikkerveer en 
Ridderkerk, zijn wij gaan zingen uit 
het nieuwe liedboek. Herman Houwe-
ling en René Barnard maakten een 
thematische opzet en zo zongen wij 
een uur lang uit dit nieuwe liedboek 
in de Irene kerk, één avond per 
maand vanaf september 2013. 
 
Wat een diversiteit, wat een verras-
send mooie liederen, wat een bijzon-
dere teksten, wat fijn dat de psal-
men er in staan, mooi dat er ook heel 
veel  bekende liederen in zijn geble-
ven.  
 
Ook de zg. “a en b” liederen, canons, 
antifonen zongen wij.  Ook zongen 
wij hele humoristische teksten. Zo 
kunnen wij nog wel even doorgaan.  
Wij hebben gezien dat muziek men-
sen samenbrengt en wij willen  dat  
graag verder uitdragen. De liederen 
zijn te mooi om voor onszelf te hou-
den!  
 
Maar het mooiste is toch… het met 
elkaar  zingen  tot eer van onze God . 
Kortom, wij willen samen met u deze  
mooie serie avonden afsluiten met 
een vesperdienst die Ds. Piet 
Taselaar zal leiden. 
Wij nodigen u van harte uit om deze 
dienst bij te wonen.  
 
De vesper houden we op 1 juni a.s. in 
de Irene kerk, Electropark 17-19 , 
aanvang 16.00 uur ,en na afloop bent 
u van harte uitgenodigd om na te 
praten onder het genot van een  kop-
je koffie of thee. 
 
Heeft u vragen,kunt u terecht bij 
René Barnard (0180421297),  Wilma 
van Gameren (0180430197) of  Her-
man Houweling  (0180413338) 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

1 en 15 mei 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 … voor de koffie zor-

gen wij, voor de gezel-

ligheid zorgen we met 

elkaar!     

          

  Tot ziens! 
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U maakte met vele en goede wensen onze 45 jarige huwelijksdag tot een 
goede herinnering. 
 
Dank u wel. 
Norma en Wout Haasjes 

Dank je wel 
 
Ik wil graag iedereen bedanken voor het 
meeleven tijdens mijn verblijf in het zie-
kenhuis en al die tijd in het zorghotel en 
bij thuiskomst; de grote hoeveelheid 
kaarten, telefoontjes, bezoekjes, bloe-
men; ook denk ik aan diegenen die me op 
kwamen halen en thuisbrachten toen ik 
moeilijk kon lopen. 
Heel hartelijk bedankt! 
Het gaat langzaamaan de goede kant op. 
 
Hartelijke groet, Nies Kroos. 

   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 9 mei 

Lieve mensen, 
 
Voor de warme belangstelling en de ve-
le blijken van vriendschap en medele-
ven die wij mochten ontvangen na het 
overlijden van onze lieve man, (schoon)
vader, opa en overgrootvader Bas van 
Gameren onze hartelijke dank.  
 
Het was fijn om te mogen ervaren dat 
zo velen met ons meeleefden. 
 
Nel van Gameren-de Wit,  
Regina, Willem, André, Elselien, klein-
kinderen en achterkleinkind. 

C.M.V. Passage 
 

Dinsdag 20 mei is er weer passage avond. 
Het is onze laatste avond van het seizoen, 

deze avond is uitgenodigd  
dhr. Joost de Zeeuw.  

 
Hij is weleens meer bij ons geweest met een 
presentatie over ouderen in het verkeer, de-
ze keer komt dhr. de Zeeuw met een ander 
onderwerp maar zeker is dat het gaat over 
veilig verkeer. Breng in ieder geval pen en 

een blaadje papier mee.  
 

We starten zoals altijd om 19.45 uur en ie-
dereen is welkom ook niet leden. 

Wilt u ook de datum van 10 juni nog noteren 
want dan gaan we gezellig uit met elkaar. 

 
Het bestuur van Passage. 
Met vriendelijke groet,  

Pauly Bestebreurtje 

‘Ik kom eraan’ 
 

Ik kom eraan 
haast zich een moeder 

wanneer ’t gevallen kind  
haar schreiend zoekt. 

 
Ik kom eraan 

klinkt als verlichting 
voor de kleinmoedige  

die hulp inroept.  
 

Ik kom eraan  
klinkt als een luchtsprong  
wanneer een drenkeling  

naar redding zoekt.  
 

Ik kom eraan 
klinkt als verlossing 

voor wie in barensdrang 
de dokter roept. 

 
Ik kom eraan 

klinkt als Zijn weerklank 
in de verdwaalde die 
Hem moedig zoekt. 

 
-Coby Poelman-Duisterwinkel- 
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Voor de kinderen van de kindernevendienst 
 
Zondag 13 Juli willen we met elkaar het jaar afsluiten met een lekker ontbijt. 
Jullie zijn vanaf negen uur welkom in de ruimte van de kindernevendienst. Ook 
nemen we die dag afscheid van Clementine, Britt, Lisanne en Fleur., die vanaf 
Augustus gaan beginnen op de middelbare school.  
Wij wensen hen natuurlijk veel succes en plezier toe. 
 
Zouden jullie à.u.b. voor 1 juli willen doorgeven, of je komt?  
Dit kan via de mail of per telefoon. 
Groet, Petra 
Mail: Petra.bezemer@upcmail.nl 
Tel: 0180-621576 

Hé jij daar zet ‘m op!  
 
Het is mei. Dit is een erg belangrijke tijd voor veel jeugd. 
Examentijd. 
Ook in onze gemeente is er jeugd dat examen doet. Heel 
veel succes. 
Daarna is het afwachten…. 
 
Ook voor het  gezin is het een spannende periode met veel stress.  
Ik hoop voor iedereen dat het harde werken wordt beloond en dat er de ko-
mende tijd veel examenfeesten worden gevierd. 
 
Anda den Hartog 

Tienerviering 
 
Het Paasfeest en de daarbij behorende vieringen , zijn alweer voorbij.  Misschien heb-
ben jullie Meivakantie, ga je echt weg of vier je de rust heerlijk thuis. Waar het ook 
is, geniet van een ander ritme en van een tijd met minder verplichtingen.  
Veel succes en concentratievermogen toegewenst voor degene die een examen of een 
overgangstentamen hebben.  
 
Er zijn nog twee tienervieringen dit seizoen, de eerste is zondag 18 mei a.s. Dit thema 
is nog niet bekend, maar horen jullie via de mail. En in juni de afsluiting  van het sei-
zoen die we weer met een gezamenlijk ontbijt zullen vieren. In de volgende Rijsoord 
aan 't Woord horen jullie daar meer over. 
 
Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zon-
der uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. 
 
Alles op een rijtje:  Tienerviering zondag 18 Mei 2014 
           Aanvang 9.30 uur direct naar de crècheruimte 
                    Afsluiting in de kerk dus ongeveer 10.30 uur 
           Iedere 3e zondag van de maand tienerviering 
 
Tot zondag 18 Mei 2014, 
Anda, Janis, Elselien en Heleen 
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Opbrengst Collectes 
 
 
23 maart 2014  Kerk in Actie (binnenlands diaconaat) € 248,10  
 Onderhoud gebouwen € 165,55 
 Eigen jeugd €   68,30 
 
6 april 2014  Kerk in Actie (40-dagentijd) € 192,90 
 Onderhoud gebouwen € 129,85 
 Missionairwerk €   49,95 
 
13 april 2014  Kerk in Actie (diverse projecten) € 162,65 
 Onderhoud gebouwen € 122,35 
 Missionairwerk €   59,17 
 
17 april 2014  Diaconie  € 102,50 
 Onderhoud gebouwen €   68,10 
 
20 april 2014  JOP € 242,68 
 Onderhoud gebouwen € 160,25 
 Missionairwerk €   63,70   

                   
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het  
College van Kerkrentmeesters 
(in de periode van 21 maart 2014 t/m 25 april 2014) 
 
Via de bus in de hal van de kerk   voor 125-jarig jubileum  €   25,00 
Via de bus in de hal van de kerk   voor 125-jarig jubileum  €   20,00 
Via mw. M.J. Bode-Blaak    voor de bloemen   €   10,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren   voor RATW     €   10,00 
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef   voor de kerk    €   10,00 
Via mw. G. Lodder     wijkgeld Elisabeth   €   55,00 
Via mw. C. Holdermans-van der Burg  wijkgeld Elisabeth   €   13,00 
Gevonden in de bus in de hal van de kerk voor de kerk    €     3,00 
 
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 reke-
ning 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 mei zal plaatsvin-
den op 28 mei 2014.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur  
/ Penningmeester CVK 

  Agendablokje:  
 

125-jarig bestaan van onze kerk: 

 
Zaterdag 10 mei a.s. -  Maaltijd in de tent op het kerk-

plein, aanvang 17.00 uur (vanaf 

16.30 uur inloop) Samenkomst in de kerk 
aanvang 19.30 uur  

Zondag 11 mei a.s. Kerkdienst m.m.v. Whisper,  
aanvang 9.30 uur 
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Missionair zijn op zondag en maandag 

 
     Missionaire avond in de Levensbron     

       donderdagavond 15 mei 

     20.00 uur in de Levensbron                                         

      met Nynke Dijkstra-Algra 

 

Op donderdagavond 15 mei a.s. houden we een missionaire avond. De protestantse 
gemeente te Bolnes, de Christus-is-Koning kerk te Slikkerveer, de gereformeerde kerk 
te Rijsoord, de Irenekerk en de Levensbron te Ridderkerk trekken graag samen op om 
met elkaar na te denken over wat missionair zijn in deze tijd betekent. 

De PKN heeft vanaf 2009 een aantal missionaire rondes in het land gehouden steeds 
rond een centraal thema. Zo was er in 2009 de map met 30 kansrijke modellen van 
gemeente –zijn. In de tweede ronde stond m.n. onze eigen motivatie en oriëntatie op 
onze omgeving  centraal. De derde ronde is net afgelopen. Deze had als thema de 
missionaire eredienst. 

Op deze missionaire avond concentreren we ons op de laatste twee thema’s.  

Dus we staan stil bij de eigen motivatie, het geloof en de ontvankelijkheid voor ver-
rassingen van de Geest. De volgende vragen komen aan bod:  Wat beweegt zoekers? 
Hoe komen mensen zover dat ze toetreden? Wat helpt, wat niet? Hoe verken je de 
omgeving? Hoe doen anderen het?  En: hoe raak je in gesprek?   
 

Ook denken we na over de kerkdienst. Die is toegankelijk voor iedereen! Toch? Maar 
houden we in onze diensten wel voldoende rekening met gasten en nieuwkomers?  

De kerkdienst is meestal niet het eerste waar mensen van buiten de kerk op af 
komen, maar als ze komen, moet de dienst wel toegankelijk voor hen zijn. Hoe kan 
een kerkdienst ‘missionair’ zijn? 

Na afloop is er voor alle bezoekers praktisch materiaal om mee te nemen: concrete 
suggesties voor gesprekken over moeilijke vragen, artikelen om verder in de gemeen-
te te bespreken, en voorbeelden van missionaire liederen.  

En is genoeg ruimte voor vragen en gesprek.  

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
 
Via mevr. N. Belder   Paas attentie € 10,00 
Via mevr. C. Sinterniklaas  Diaconie  € 20,00 
Via mevr. N. de Waard  Paas attentie € 10,00 
Via mevr. J. Lodewijk   Paas attentie €   5,00 
 

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

 Koor-en samenzangdienst gehouden  op  zondag 4 mei a.s.   
waaraan medewerken:  

 Chr. Mannenkoor ‘Rotterdam-zuid’  o.l.v Johan den Hoedt  
Voorganger Pastor Guus Ruijl   

 
De dienst begint om 17.00 uur    

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

 
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 

De toegang is vrij!  
Van harte welkom! 

 
De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 20 en 25 , bus 77 

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

 

Kerken gedenken de Sjoa op 11 mei 2014 
 
Aan de Stieltjesweg in Rotterdam staat een monument ter nagedachtenis aan de ca. 
15.000 weggevoerde Joodse Nederlanders die vanuit Loods 24 zijn weggevoerd naar de 
vernietigingskampen. Slechts enkele honderden van hen hebben dit overleefd.  
In april 2013 is dit monument uitgebreid met een kindermonument voor 686 Rotter-
damse kinderen van 0 tot en met 12 jaar die in 1942 en 1943 vanuit deze loods naar 
Westerbork werden gebracht en vandaar naar Auschwitz of Sobibor. Hun namen en 
hun leeftijden staan hierop vermeld opdat wij niet vergeten. 
Op het monument staat een tekst uit het Bijbelboek Ruth 4: 10. ‘…zo zal de naam van 
de dode niet verloren gaan tussen zijn naasten en uit de poort van zijn woonplaats. 
Jullie zijn daar vandaag getuige van…’ 
 
Tussen de namen op het monument staat ook de naam David Ossendrijver, zoon van 
Simon Ossendrijver en Rosetta Ossendrijver-Sanders, op 11-jarige leeftijd in Auschwitz 
vermoord.  
Tijdens de razzia was zijn moeder net aan het bevallen van een zoon, Josua. Daardoor 
kregen zij uitstel en moesten zij zich later melden. Op een wonderbaarlijke manier 
heeft deze pasgeboren zoon overleefd. Zijn ouders doken met hun oudste zoon David 
onder, maar werden verraden, weggevoerd en vermoord. 
Josua is onder een andere naam door kennissen van zijn ouders grootgebracht zonder 
zich bewust te zijn van zijn afkomst. Pas enkele jaren geleden ontdekte hij wie hij 
werkelijk is en wat er met zijn ouders en broer gebeurd is. 
 
Jaarlijkse herdenken Rotterdamse kerken de Sjoa in de Laurenskerk. Dit jaar op 11 
mei om 19.00 uur. Tijdens deze herdenking van de Sjoa dit jaar zal het verhaal van de 
familie Ossendrijver centraal staan.  
We zijn blij dat Josua hieraan mee wil werken en ook anderen die David gekend heb-
ben erbij zullen zijn. 
 
Wij hopen velen van u op deze zondag te mogen begroeten. 
 
Ds. Gerard Geitenbeek 
 

‘Vergeten leidt tot ballingschap, gedenken is 

het geheim van verlossing’  (Ba’al Sjem Tov) 

http://www.breepleinkerk.nl
https://www.facebook.com/zingenmaaktblij
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Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, de nieuwe naam van het Gereformeerd Kerkkoor 
Zwijndrecht, nodigt u graag uit voor de 314de  zondagavondzang die wordt gehouden 
op zondag 18 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. 
Na onze succesvolle medewerking aan de zangdienst in De Ark te Krimpen aan de 
IJssel en het schitterende Oranjeconcert, wordt deze zondagavondzang weer de 
laatste voor de zomervakantie. De organist is André de Jager en Cor de Haan geeft 
leiding aan koor- en samenzang. 
Deze zondagavondzang zal in het teken staan van Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 
Noteer alvast op uw kalender: de eerstvolgende zondagavondzang na de 
vakantie hopen we te houden op zondag 28 september as.  
 
Namens het Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht, 
Ries Knook 

Zangdienst in de Open Hof  
te Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Op zondag 11 mei a.s. is er weer  een zang-
dienst in de Open Hof. Dit keer wordt medewer-
king verleend door het Christelijk Mannenkoor 
“De Verenigde Zangers” uit Barendrecht. Diri-
gent is John Bakker en het orgel wordt bespeeld 
door Edwin Vooijs. Het thema van deze zang-
dienst is “Uw Koninkrijk kome” en de liederen 
die op het programma staan hebben dan ook 
allemaal iets met dit thema te maken. Zo zullen 
de volgende liederen ondermeer gezongen wor-
den: Door de nacht van strijd en zorgen - Zoekt 
eerst het Koninkrijk van God - Abba Vader - 
Lichtstad met uw paarlen poorten.  
Daarnaast kan men luisteren naar mooie en be-
kende koorliederen, zoals: Lead me Lord - God, 
and God alone - You raise me Up - The Lords 
Prayer. Verder staat er op her programma een 
orgelsolo van Edwin Vooijs, een gedicht en 
wordt de dienst afgesloten met het prachtige 
lied The Battlle Hymn of the Republic, waarbij 
het bekende refrein “Glory, glory halleluja” 
door alle aanwezigen gezongen wordt.  
De dienst begint om 17.00 uur, de toegang is 
vrij en bij de uitgang wordt er een collecte ge-
houden. Iedereen is van harte welkom.  
 
Mocht u deze keer verhinderd zijn, noteer dan 
alvast de volgende datum in uw agenda. Let 
wel, dat zal  deze keer op zaterdagavond zijn, 
namelijk zaterdag 28 juni 2014 onder het mot-
to: “Zingen naar de Zomer”, met medewerking 
van: Christelijk Reiskoor  "Holland Zingt" o.l.v. 
Adri Poortvliet. Mirjam Feijer, sopraan -  Edwin 
Vooijs, orgel - Kees de Bruin, piano 
 
Namens de zangdienstcommissie: 
Leen Koster, e-mail: linda.leen@hetnet.nl tel. 
(078) 682 24 45 of  06 28 57 15 81 

Vitalisering van het  
GEREFORMEERD  

KERKKOOR  
ZWIJNDRECHT 

 
Om zich op te maken voor de 
toekomst, mede ingegeven 
door de samenwerking binnen 
protestant Nederland in PKN, 
zal de koornaam aan gaan slui-
ten bij onze oorsprong en 
thuisbasis, de Bethelkerk en 
zal luiden: Bethelkerkkoor 
Zwijndrecht.  
Ook aan de uitstraling als koor 
wordt door een meer eigen-
tijdse kledingkeuze uitdrukking 
gegeven. Wat blijft zijn de 
koorleden en hun bestuur.  
Ook is het Bethelkerkkoor op 
zoek naar nieuwe leden, welke 
op zoek zijn naar een enthou-
siast koor, dat naast uitvoerin-
gen in de eigen Bethelkerk di-
verse uitvoeringen heeft in de 
regio bij kerkdiensten en con-
certen.  
Hierbij zeker niet te vergeten 
ons jaarlijkse Oranjeconcert. 
Voor verdere informatie: 
www.bethelkerkkoor.nl 
  
Louis van Helden, Voorzitter, 
Tel. 06-12655489 

mailto:linda.leen@hetnet.nl
http://www.bethelkerkkoor.nl
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 Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
 De classis in het nieuws     
 
 

Tijd voor een nieuwe catechismus? 
De Heidelbergse Catechismus bestaat 450 jaar. Is dit jubileum een aanleiding om na te 
denken over een nieuwe catechismus? Dat vraagt ds. Theo Plezier zich af. Hij werkte 
mee aan het Handboek Heidelbergse Catechismus. “Een nieuwe catechismus hoeft 
echt geen 450 jaar mee te gaan, een paar generaties zou al mooi zijn. Laat een groep 
jonge en oude christenen zich er samen maar aan wagen. En de leraar, de vragenstel-
ler, moet misschien wel een seculiere leeftijdsgenoot zijn...”, aldus ds. Plezier. 
Want “Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Waartoe zijn wij op aarde?” zijn 
vragen van alle tijden en vragen die steeds om hernieuwde antwoorden vragen. Vooral 
met het oog op twintigers en dertigers. 
Zij doen in de kerk belijdenis, zij vormen een gezin, nemen deel aan het arbeidspro-
ces en dragen verantwoordelijkheid in de christelijke kerk. Zij staan midden in de sa-
menleving met alle vragen die op hen afkomen en zoeken vaak naar woorden om van-
uit hun geloof met anderen het gesprek over christen zijn aan te gaan. Ze zijn ze be-
trokken op de jongeren en kinderen in de gemeente. Bovendien  houden ze hun eigen 
kinderen ten doop. Met dit alles staan ze voor de vraag om het geloof van de kerk 
over te dragen op een nieuwe generatie. 
  
In het overdragen van het geloof, komen vragen naar voren als: Wat geloof ik, waarom 
geloof ik zo en hoe verwoord ik dat geloof? Hoe verbind ik mij met andere christenen, 
en hoe sta ik met mijn christen zijn in de wereld van vandaag? Als vragenstellers leven 
we in een seculiere wereld waarin het christelijk geloof op de grote hoop van de reli-
gies word gegooid, en voor wie Jezus op z’n best een goede bron van inspiratie is, 
maar de kerk een verouderd instituut. 
 Moeten al deze vragen en de context waarin ze gesteld worden niet vertaald worden 
in een nieuwe catechismus? Deze catechismus wil niet als een nieuwe belijdenis de 
plaats van de Heidelbergse Catechismus innemen, maar wil de inhoud van het christe-
lijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en deze 
generaties inspireren. 
 
Daarover spreek de vergadering van de protestantse classis Dordrecht op donderdag 15 
mei in de Ontmoetingskerk, Slangenburg 3, 3328 DN te Dordrecht.  
De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur en is om 22.00 uur afgelopen.  
U bent allemaal van harte uitgenodigd om mee te praten over het onderwerp ‘Tijd 
voor een nieuwe catechismus?' 
We doen dit onder leiding van ds. Theo Pleizier te Dirksland.  
Voor de pauze maken we eerst nog kennis met onze gastgemeente en horen we waar 
de synode over heeft gesproken op 24 en 25 april. 
 
Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,  
e-mail: scriba@classisdordrecht.nl  

God, wij danken u, 

dat de mens zo in elkaar zit 

dat hij of zij op eigen benen 

door het leven kan en mag gaan. 

Wij bidden u voor mensen  

die moeite hebben 

hun eigen weg te vinden, 

die steeds onderuit gaan. 

Wij vragen u, om sterke benen, 

niet alleen voor onszelf, 

maar ook om anderen 

weer op de been te helpen. 

mailto:scriba@classisdordrecht.nl

