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Erediensten 
 
Zondag 2 november   Rwandazondag, m.m.v. koor Niyah Ubuntu 

   Deze dienst wordt uitgezonden door Radio Ridderkerk 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeur : G.T. van der Waal 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk in Actie Zending 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte eigen jeugd 
 
Woensdag 5 november   Dankstond voor Gewas en Arbeid 

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Diaconie 
 

Zondag 9 november 

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen 
Chauffeur : H. Bestebreurtje 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Diaconie (aanvulling Dankstond) 
    2e Kerk (aanvulling Dankstond) 
    Deurcollecte eigen jeugd 
 
Zondag 16 november   Heilig Avondmaal 

   Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. C. Flim uit Hellevoetsluis 
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezemer 
Chauffeur : W. de Waard 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte eigen jeugd 
 
 
Zondag 23 november   Eeuwigheidszondag 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Cora van Wingerden 
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer 
Chauffeur : H. van Hal 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte eigen jeugd 
 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

3 

23 november  - Eeuwigheidszondag 

Die ons in 't hart geschreven staan 
 

Die ons in 't hart geschreven staan 

en onze dagen deelden, 

maar in de dood zijn voorgegaan, 

zij lieten ons de beelden 

van zoet en droef herinneren, 

van zoeken, hopen, wachten. 

Zal in de starre, koude dood 

hun naam nog overnachten? 

 

Nooit wordt de droefheid bodemloos: 

God houdt zijn handen open. 

Het brekend leven, doods en broos 

draagt Hij door vrees en hopen. 

Herinnert Hij zich niet hun naam 

als wachters op de morgen? 

Die in de nacht zijn voorgegaan, 

zijn in Zijn trouw geborgen. 

 

De naam waarmee zij zijn genoemd 

staat in Gods hand geschreven 

en zal door alle donker heen 

toch onuitwisbaar leven. 

In Christus blijft de naam bewaard, 

naar Hem mogen zij heten, 

totdat de droom verkeert in zien, 

geloven wordt tot weten. 

 

 

Zondag 30 november   1e Advent, m.m.v. Sursum Corda 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 
Kinderoppas : Mariska Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeur : E. de Ruiter 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud 
    Deurcollecte eigen jeugd 
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Bij de diensten 
 
Na de goede zomer met haar licht en warmte, gaat het seizoen de herfst veelal ge-
paard met regen, wind en vallend blad. In de kerk besluiten we het jaar aan het einde 
van de maand november en beginnen dan opnieuw met de periode van de Advent.  
Anders dan de wereld wel eens denkt zijn gelovigen volgens mij de voorlopers. Gelovi-
gen zijn geen hardlopers, maar mensen die vooruit willen zien en verder kijken.  
In onze erediensten geven wij vorm aan dat geloof, aan die hoop, aan het omzien naar 
elkaar en anderen. 
 
Op zondag 2 november vieren wij onze verbondenheid met onze broeders en zusters in 
Rwanda. Het Afro-koor Niyah Ubuntu uit Hardinxveld-Giessendam zal enkele liederen 
zingen. Het thema van deze dienst is Vergeving en verzoening, we lezen een fragment 
uit de Jozef cyclus, uit Genesis 45. De Duitse auteur Thomas Mann schreef in 1933 het 
boek Joseph und seine Brüder. Het werk is in alle wereldtalen vertaald, maar tot nu 
toe niet in het Nederlands. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen. Wel een dik 
boek, voor de liefhebber, voor de lange avonden. 
 
Op woensdagavond 5 november willen wij danken voor de opbrengst van het land en 
voor het werk dat wij mogen doen. We leven in een welvarend land en dat schept ver-
plichtingen.  
Ons geloof wijst ons op de wereld om ons heen, de kalme gang, de kleine taak, zijn 
goed genoeg voor Godes zaak. We lezen over Gods goedheid in Lucas 12 (“Weest niet 
bezorgd…”) en Jacobus 5 (over het geduld). 
 
Op zondag 9 november gaat ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland bij ons voor.  
 
Zondag 16 november begroeten we mw. ds. C. Flim uit Hellevoetsluis. Zij was predi-
kante in onze gemeente en kent het reilen en zeilen in Rijsoord. Wij vieren samen het 
Heilig Avondmaal, de maaltijd van verzoening en verlossing. Wij delen brood en wijn, 
verkondigen de dood des Heren, totdat Hij komt. Maranatha! 
 
Zondag 23 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Tijdens de morgen-
dienst noemen we de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvielen. We be-
groeten familie en vrienden van hen die overleden zijn. Leegte en gemis krijgen een 
plaats bij het licht als symbool van hoop in duistere tijden. We gaan samen lezen uit 
de profetie van Jesaja hoofdstuk 60 en uit de Bergrede (Matteüs 5).  
 
Zondag 30 november is de 1e Adventszondag. Het orkest Sursum Corda zal de samen-
zang begeleiden. In deze dienst beginnen we met het Advents- en Kerstproject van de 
kindernevendienst (Verderkijkers) en de bloemschikgroep (Verlangen naar…).  
Fijn dat de Bijbellezingen dit jaar nog beter op elkaar zijn afgestemd.  
Op deze eerste zondag in de Advent lezen we over de deurwachter, in Marcus 13: 

 

Voor wie in het donker  

uitzien naar het licht,  

en maar blijven hopen: 

eens komt Hij in zicht,  

klinkt er een lied.  

Wees waakzaam, mis het niet.  

Hij komt onverwacht:  

een Mens, een vergezicht. 
 

 
Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! 
 
ds. Herman Offringa 
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Wij gedenken 
 
Op zondag 5 oktober overleed Neeltje Cor-
nelia IJsselstein-Zoutewelle, zij mocht 67 
jaar worden.  
De afgelopen twee jaar was ze veel thuis 
en de laatste weken moest zij het opge-
ven, haar lichaam wilde niet meer.  
Het was niet makkelijk voor haar om dat 
te beseffen, want zij had een sterk ka-
rakter en dat maakte het ook moeilijk 
voor haar omgeving. Zij was altijd zo vol 
energie geweest, in haar gezin en daarbui-
ten, in het kerkenwerk. Waar ze kon pro-
beerde ze te helpen. Als moeder ging ze 
mee met het kamp van de kinderclub, ze 
maakte indruk met haar inzet en levendige 
geest. Later werd ze algemeen adjunct in 
het bestuur van de ouderensoos.  
Eind september werd ze opgenomen in het 
ziekenhuis. De verzorging was goed, maar 
de dagen waren haar soms te druk, ze ver-
langde naar de avondrust, als de kleuren 
wegvallen en de geluiden verstillen: stilte 
over alle landen, of om met Psalm 91 te 
spreken: in Gods schaduw overnachten. 
Een variant op deze woorden stond ook op 
de rouwkaart: Nu mag je in Gods schaduw 
overnachten, zijn liefde dekt je veilig toe. 
Met die boodschap hebben we op vrijdag 
10 oktober met velen afscheid van haar 
genomen. We zongen mooie liederen, er 
klonken woorden namens de familie, van 
Kees jr. en kleinzoon Floris, het was op-
recht, waardig en eervol hoe we haar kon-
den gedenken, een welbesteed leven.  
Aansluitend wandelden we naar haar graf 
en hebben haar lichaam in de aarde ge-
legd.  
 
Wij bidden om troost en sterkte voor haar 
man Kees, voor de kinderen en kleinkin-
deren, voor familie en vrienden.  
Dat de HEER van alle leven hen mag be-
hoeden en bewaren op al hun wegen. 
 
ds. G.H. Offringa 

Lieve mensen, 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling 
en de vele kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van Nel. Wij kijken 
terug op een mooie en waardige afscheidsdienst. Het is voor ons een fijne en troost-
rijke gedachte dat Nel in haar leven voor velen zoveel heeft betekend.  
 
Kees 
Kinderen 
Kleinkinderen  

Wie in Gods schaduw wonen wil 

 

Wie in Gods schaduw wonen wil 

en bij Hem schuilt, gerust en stil, 

wie als een vriend op Hem vertrouwt, 

wie Hij zo in zijn hoede houdt 

zingt in het donker van de nacht: 

Gij zijt de morgen die ik wacht, 

het licht, het leven dat mij daagt, 

Gij, de omarming die mij draagt.  

 

En door de vleugels van zijn trouw 

ben jij gedekt. Zo redt Hij jou 

van dreigend donker, van de plaag 

die overdag een mens belaagt. 

Hij, die zijn engelen beval 

jou te behoeden overal, 

Hij houdt je staande in het spoor 

en draagt je zelf het donker door.  

 

Zoals Hij zelf gesproken heeft: 

'Vertrouwen is niet tevergeefs. 

Een antwoord ben Ik voor wie roept, 

een onderdak voor wie Mij zoekt. 

Ik houd je hoog een leven lang, 

verjaag de schimmen van je angst. 

Jou heb ik vrijheid toegedicht. 

Mijn vrede vult je dag met licht!' 

 

(tekst: Sytze de Vries,  

melodie: Willem Vogel) 
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Bijbelstudie Jakobus 
 
De Bijbelkring rondom 
de brief van Jakobus is 
begonnen.  
De deelnemers inspire-
ren elkaar, en dus ook 
mij als gespreksleider.  
Op het internet is inmiddels veel informatie te 
vinden, over allerlei Bijbelboeken, maar wat 
helpt ons verder?  
In onze groep leggen we de vinger bij de tekst 
en ontdekken de klassieke logica (theologica?), 
beeldspraak, retorica en verwijzingen naar het 
Oude Testament. Jakobus is interessanter dan 
Maarten Luther meende!  
 
Op 4 november zullen we hoofdstuk 3 lezen, 
over de kracht en het venijn van de tong.  
Voor het vervolg reserveerde ik nog de dinsdag-
avonden van 11 en 25 november.  
Locatie: Fontein. Tijd: 20.00 – 21.30u.  
 
ds. Herman Offringa 

Leerhuis Jona 
 
De reprise van het leerhuis Jona, 
op woensdagmorgen, is van start 
gegaan.  
We lezen elke keer een hoofd-
stuk, vers voor vers.  
 
Op woensdag 29 oktober komen 
we weer samen in de Fontein en 
dan is hoofdstuk 2 aan de orde, 
over Jona in de vis.  
De daaropvolgende data zijn 12 
en 26 november, om de twee 
weken dus.  
 
De ochtend begint met koffie en 
daarna gaan we een uur met el-
kaar in gesprek.  
 
Er is nog ruimte voor enkele 
deelnemers. Weet u welkom!   
 
ds. Herman Offringa 

Pastoralia 
 
Sommige van onze gemeenteleden bezoeken het ziekenhuis meer dan ze lief is. He-
laas is het nodig voor hun behandeling. Wij leven mee met hen en met hun huisgeno-
ten.  
We noemen hier de naam van mw. M.L. van der Burg-Streefkerk (Boksdoornpark). Zij 
werd opnieuw enkele dagen opgenomen voor behandeling van haar schildklier, waar-
bij ze in isolement moest verblijven en daarna thuis voorzichtig zijn en geduldig af-
wachten of de behandeling zou aanslaan.  
Bij dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) wordt grondig onderzocht welke behandelmogelijk-
heden er nog voor hem zijn.  
Mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg (De Backstraat) ondergaat een langdurige kuur.  
 
Van onze herstellenden noemen we mw. A.C. Sinterniklaas (Vlasstraat) en mw. T. Los-
Luthart (Vlasstraat), zij komen na hun operatie langzaamaan weer op de been. 
 
Namens het pastorale team, 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 
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16 november  
AVONDMAAL  
in de Kring 

 
Inmiddels is het alweer een flink 
aantal jaren dat we het Heilig 
Avondmaal in de kring vieren. 
Vroeger aan de tafels, daarna zit-
tend in de banken en op Witte don-
derdag in de kring. 
Al die jaren werd de grote beker 
door gegeven maar door de Mexi-
caanse griep zijn we over gegaan 
op kleine bekertjes. Kleine beker-
tjes betekende ook dat het rond 
gaan met brood en wijn op een an-
dere manier moest worden inge-
vuld dan zittend in de banken.  
Gekozen is toen om alle avond-
maals-diensten in de kring te vie-
ren. (optie is nog b.v. lopend 
avondmaal). 
 
De laatste tijd bereiken ons steeds 
meer berichten dat het voor een 
aantal mensen bezwaarlijk is om 
zo lang te staan. 
Uiteraard kunnen die mensen gaan 
zitten. 
 
Om het rond gaan met brood en 
wijn toch soepel te laten verlopen 
vragen we u om dan gebruik te ma-
ken van de 2 voorste banken van 
het achterste gedeelte en/of van 
de 2 achterste banken van de zij-
beuken. 
 
Dick Alblas 
voorzitter diaconie 

Groet vanuit de J.C. de Backstraat 
 
Lieve mensen, 
 
Allereerst weer een bedankje voor al het 
meeleven wat er voor ons is.  
Bloemen, fruit, telefoontjes, kaartjes, 
mailtjes GEWELDIG. Dit doet ons erg goed.  
 
Hoe gaat het nu met Elselien? 
 
Na de 1e chemokuur (8 augustus) heb ik 
inmiddels al weer 4 chemokuren gehad (en 
ben ik over de helft). De eerste 3 waren 
hetzelfde en de bijwerkingen waren ook 
vrijwel hetzelfde. Gelukkig dat er 3 we-
ken tussen de kuren zat want het herstel 
in deze weken was ook echt nodig. 
 
Het Fit en Balans programma (i.s.m met 
een fysiotherapeut, diëtist en een psycho-
loog, 2x per week fysiotherapie met lot-
genoten en nog een paar speciale bijeen-
komsten) doet mij erg goed. 
 
Op dit moment van schrijven ben ik hal-
verwege de wachttijd tussen chemo 4 en 5 
(krijg er 6). 
Ik heb vrijdag 10-10 de 4e kuur gekregen 
(de eerste van een nieuwe serie van 3, ook 
om de 3 weken). Deze gaat de botten, 
spieren en witte bloedcellen aanpakken. 
Hiervoor heb ik zaterdag 11-10, thuis een 
injectie gekregen om de belangrijkste wit-
te bloedcellen weer sneller te laten aan-
maken. Het is weer aftasten hoe ik de bij-
werkingen van deze nieuwe serie het bes-
te kan verwerken en wat ik op dit moment 
aan kan. 
  
Na het weekend kwam er toch wat pijn in 
de botten en spieren en later ook in de 
handen, voeten en mond. Gelukkig dat er 
tussen deze kuren ook weer 3 weken voor 
herstel volgen. De eet- en drinklust was 
ook weg maar herstelt zich ook weer in de 
week die volgt. Ben nu wel erg moe (het 
lichaam is aan het vechten).  
Ik probeer 1 activiteit per dag te plannen 
en alles wat er nog bij mogelijk is, is mee-
genomen. Hopelijk worden week 2 en 3 
weer wat beter. We moeten door! 
 
Wij hebben het vertrouwen dat wij dit al-
les niet alleen hoeven dragen maar daar-
bij de hulp krijgen van Onze Vader in de 
hemel. 
 
 
Hartelijke groet van  
André en Elselien van Gameren 
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Kerkelijke stand 
 
Overleden op 5 oktober j.l.   
Neeltje Cornelia IJsselstein-Zoutewelle 
op de leeftijd van 67 jaar,  
gewoond hebbende Mauritsstraat 4 
2988 EE Rijsoord 

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 november 
 
15 nov. 1928   
Mevrouw  B. Lodder Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988 EA Rijsoord 
 
27 nov. 1929   
Mevrouw  W. Kooijman–v. Noort 
Voorweg 16  
2988 CG Rijsoord 
 
30 nov. 1928   
Mevrouw  M. v. Mastrigt-v.d. Ent 
De Riederborgh, kamer 104 
Boksdoornstraat 2 
2982 BC Ridderkerk 
 
 

 
 

Nieuw telefoonnummer voor Reijerheem en het Ronde Sant 
 
Ons is verzocht u de nieuwe telefoonnummers van onderstaande  
verzorgingshuizen door te geven: 
 
Voor Reyerheem is het algemene nummer:   088 8231017 (receptie) 
Voor het Ronde Sant is het algemene nummer:   088 823 1014 (receptie) 

Symbolisch bloemschikken advent en kerst 
 
Als thema hebben we dit jaar ‘Verlangen naar’. We ontmoeten in de bijbel 
verhalen van mensen die ons hun verlangen kenbaar maken en ons meenemen 
in dat verlangen. De manier waarop zij geloven, hopen en liefde geven en ont-
vangen helpen ons op weg om naar de geboorte van Jezus toe te groeien, die 
ons verlangen naar vrede en gerechtigheid inhoud geeft. 
 
Symboliek in de schikkingen: de basis voor elke schikking is: op de tafel een jute onder-
grond, daarop een gekleurd kleed. Op het kleed een gelijkzijdige driehoek, de drie zij-
den staan voor ‘geloof, hoop en liefde’. Ook de adventskaars (kaarsen) staat (staan) op 
de tafel. Elke week is de schikking iets anders. 
 

30 november -  eerste adventszondag  
 
Thema: Verlangen naar toekomst.  Lezen: Jesaja 63:19b-64:8, Marcus 
13:24-37.  
Jesaja en Marcus roepen op tot waakzaamheid. Ook wij worden op 
deze eerste zondag van advent opgeroepen tot waakzaamheid, om 
goed te kijken naar kleine tekens van verwachting. 
Symboliek in de schikking: de basisschikking met paars kleed en in de 
driehoek van geloof, hoop en liefde een tak met knoppen die een be-
lofte inhoud van bloei.  
Een hoopvol teken in een verwarrende tijd. De eerste adventskaars 
brandt, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van Kerst. 
 

Werkgroep symbolisch bloemschikken 
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NBG Bijbelleesrooster november 

 

zaterdag 1  Deuteronomium 9:1-24 

zondag 2  Psalm 131 

maandag 3  Deuteronomium 9:25–10:11 

dinsdag 4  Deuteronomium 10:12–11:9 

woensdag 5  Deuteronomium 11:10-32 

donderdag 6  Efeziërs 5:21-33 

vrijdag 7  Efeziërs 6:1-9 

zaterdag 8  Efeziërs 6:10-17 

zondag 9  Efeziërs 6:18-24 

maandag 10  Daniël 8:1-14 

dinsdag 11  Daniël 8:15-27 

woensdag 12  Daniël 9:1-8 

donderdag 13  Daniël 9:10-19 

vrijdag 14  Daniël 9:20-27 

zaterdag 15  Psalm 90 

zondag 16  Daniël 10:1-11 

maandag 17  Daniël 10:12-21 

dinsdag 18  Daniël 11:1-9 

woensdag 19  Daniël 11:10-20 

donderdag 20  Daniël 11:21-28 

vrijdag 21  Daniël 11:29-35 

zaterdag 22  Daniël 11:36-45 

zondag 23  Daniël 12:1-4 

maandag 24  Daniël 12:5-13 

dinsdag 25  Psalm 44:1-17 

woensdag 26  Psalm 44:18-27 

donderdag 27  Jesaja 40:1-11 

vrijdag 28  Jesaja 40:12-20 

zaterdag 29  Jesaja 40:21-31 

zondag 30  Psalm 85 

Advent 

 
Advent,  
Jezus,  

Gods Zoon zal komen. 
Een tijd van  

bezinning en inkeer. 
Vol verwachting  

uitzien naar de Heer 
die al onze schuld  
heeft weggenomen. 

 
Advent,  
licht zien  

in de duisternis. 
De blijde komst  

van onze Heiland 
Redder der wereld,  

Gods afgezant. 
Advent, toeleven  
naar Kerstmis. 

 
Advent,  

tijd van geloven  
en hopen. 

Gods beloften  
zullen worden vervuld. 

Aan een wereld,  
verloren in schuld. 

De hemelpoort  
gaat wagenwijd open. 

 
Advent,  

wachten op 
het grote wonder 

dat straks op deez’ aard  
gebeuren zal. 

Tot heil en vree,  
voor ’t groot heelal. 

Oh, Vredevorst,  
dank voor dit wonder. 

 
Fedde Nicolai 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

 

6 en 20 november 

 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 
… voor de koffie zorgen wij, voor 

de gezelligheid zorgen we met 

elkaar!     

          

    
         Tot ziens! 
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C.M.V. Passage 
 
Allereerst mijn excuus dat in het okto-
bernr. van Rijsoord aan 't Woord geen 
aankondiging stond over de leden bijeen-
komst van 21 okt. 

 
U wordt allen van 
harte uitgenodigd 
om op 18 novem-
ber onze leden-
avond bij te wo-
nen.  
Deze avond komt 
drs. P. Schipper 
een presentatie 

houden over de jaren '60.  
Ik heb het eens nagekeken en al onze le-
den waren toen al geboren, dus het zal 
veel mensen aanspreken. 
 
We starten deze avond om 19.45 uur in de 
Hoeksteen.  
Ook niet-leden zijn welkom. 
We zijn gastvrij, de sfeer is heel gemoe-
delijk en het is niet aan leeftijd gebon-
den. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage 
 
Pauly Bestebreurtje 

Uitwisselingsdienst met Rwanda: 
  

Op zondag 2 nov as is de uitwisselingsdienst met als thema 
“vergeving en verzoening”. Medewerking aan de dienst door het 
afro koor Niyah Ubuntu uit Hardinxveld-Giessendam. De liturgie 
wordt ook gebruikt bij onze partners Runda en Giko.  
Voor Giko is dit de laatste keer dat zij met de uitwisseling mee-
doen, omdat er binnen de EPR een regionale herindeling heeft 
plaatsgevonden. 
  

Veranderingen in Rwanda 
  
Men gaat van 17 regio’s naar 7 presbyteries; Regio Remera en Ruyumba worden sa-
men gevoegd tot presbyterie Remera. 
Als we alles bij het oude laten heeft dit voor de uitwisseling tot gevolg dat het aantal 
gemeenten van 18 naar 30 wordt vermeerderd en dus bezoeken van de delegatie voor 
alle gemeenten in 3 weken onmogelijk is, ook voor de post, gezien de afstanden. 
  
Rijsoord krijgt in 2015 als nieuwe gemeente Kayonza (missionaire gemeente) die bin-
nenkort in staat is een eigen predikant te zoeken. 
Immaculée  is lid van deze gemeente en heeft tijdens het bezoek van 2010 meege-
daan en heeft reeds kennis met Ellie Lagendijk. 
 
Ook vragen wij aan u weer een handtekening  te zetten  op de kerst kaart welke wij 
sturen naar Runda en Giko. 
 
Namens de ZWO, 
met  vriendelijke groet, 
  
Janny Zijderveld 

   La Pipe 
 

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

zelligheid, in de Fontein op de  
30+ ontmoetingsavond. 

 

WE ZIJN OPEN OP  

VRIJDAG 14 NOVEMBER 
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Kerstpakkettenactie IDB 
 
Het is inmiddels een goede gewoonte om vanuit het IDB 
(Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Kerstpakketten te ver-
zorgen voor vluchtelingen en straatkrantverkopers binnen 
Ridderkerk.  
Ook dit jaar worden alle kerken die aangesloten zijn bij 
het IDB, gevraagd om weer goederen of geld in te zame-
len voor deze mensen (liefst goederen). 
 
Wij als diaconie van de Gereformeerde Kerk van Rijsoord 
willen zoals we al jaren gewend zijn hieraan meewerken. 
 
Hier volgt een lijst van artikelen die in aanmerking komen om in de Kerstpakketten 
te doen: 

  
We willen rekening houden met de culturele en godsdienstige achtergrond van de 
vluchtelingen en daarom vragen we geen producten aan te bieden die varkensvlees 
bevatten, ook koffie en drop zijn producten die niet geschikt zijn om in het pakket 
te doen. 
 
Op zondagmorgen 23 november a.s. houden we een inzameling van genoemde arti-
kelen. Er zal dan ook een collectebus op tafel staan, waar u uw financiële bijdrage 
in kan doen. 
 
Wij vragen ook enkele vrijwilligers voor het inpakken en bezorgen van de Kerstpak-
ketten op zaterdagmorgen 20 december 2012. Inpakkers worden verzocht 09. 00 uur 
aanwezig te zijn en bezorgers om 10.30 uur.  
Adres: Irenekerk Electropark 17-19 (naast Oranjestraat 32).  
U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 23 november 
a.s. 
 
Wij verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht 
en betrokkenheid zullen zijn namens de kerken van Ridderkerk. 
 

 
 
 Bij voorbaat hartelijk dank  
                   voor uw medewerking. 
 
    Uw diaconie 

bloem 

pasta (macaroni) 

rijst 

pannenkoekenmix 

fruit in blik 

groente in blik 

fruit in blik 

vis in blik 

olie 

cacao 

rozijnen 

noten / pinda’s 

ontbijtkoek 

biscuit / koekjes 

sap 

snoep 

chocolade 

suiker 

thee 

honing 

jam 

overig zoet broodbeleg 

badschuim 

waxinelichtjes 
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Verslag van de kerkenraadsvergadering van 23 september 2014 
 
De heer Versteeg opent de vergadering en heet de heer en mevrouw Alblas als nieuwe 
ambtsdragers van harte welkom. Ds. Offringa leest psalm 67. Daarna gaat de heer Ver-
steeg gaat voor in gebed. De notulen van de vergadering van 26 augustus worden vast-
gesteld.  
 
Aan de predikant, die voorgaat op de zondag voorafgaand aan de zondag waarin het 
Heilig Avondmaal wordt gevierd, zal worden gevraagd aandacht te schenken aan de 
voorbereiding op het H.A. 
 
De heer Versteeg bedankt mevrouw Klootwijk voor haar inzet gedurende de afgelopen 
vier jaar en overhandigt haar namens de kerkenraad een bos bloemen en een cadeau-
bon. Mevrouw Klootwijk blikt terug op een leuke en leerzame periode. Zij heeft het 
als zeer positief ervaren. In verband met de afwezigheid van de eveneens afgetreden 
mevrouw Den Hartog zal de bos bloemen en bon onder dankzegging bij haar thuis wor-
den afgegeven. 
 
De taken onder de kerkenraadsleden worden als volgt verdeeld. 
• 2e voorzitter en 2e scriba : dhr. R. Visser 
• Verslag Rijsoord aan’t Woord: 1. dhr. R. Visser, 2. mevr. M. Verveer 
• Notuleren kerkenraadsvergaderingen: idem 
• Afkondigingen: mevr. M. Verveer 
• Afgevaardigde naar de classis:dhr. T. Versteeg 
• Regeling thuisavondmaal: mevr. M. de Koning 
• Afvaardiging naar SARI: dhr. T. Versteeg of mevr. M. Verveer 
• Poster/plakbeleid: mevr. C. Sinterniklaas 
 
In de gemeente zijn helaas enkele zieken. De pastorale medewerkers, ouderlingen en 
de predikant houden met hen contact. In de wijkteams zal worden geïnventariseerd of 
er belangstelling is voor de regeling thuisavondmaal. Ds. Offringa staat stil bij de zie-
ken en de overledenen en benoemt zijn overige werkzaamheden. Ook heeft hij een 
werkplan en scholingsplan opgesteld. Deze plannen zullen tijdens de volgende kerken-
raad worden besproken. 
 
Op 30 september hebben de voorzitters en scriba’s van de Hervormde Kerk en de Op-
standingskerk een overleg over de voortgang van het proces onder leiding van de voor-
zitter van het samenwerkings-/fusieproces, dhr Barnard. 
 
De kerkenraad besluit om de aanvangstijd van de zondagse kerkdienst te houden op 
09.30 uur. 
 
Het college van Kerkrentmeesters heeft besloten om de stoeptegels bij de ingang op 
te hogen. 
 
Geconstateerd wordt dat er weinig in het voorbedeboek wordt geschreven. Na een 
korte discussie wordt besloten om  
a. aandacht voor het voorbedeboek te vragen op het mededelingenbord,  
b. tijdens de voorbede aan te geven dat een bepaalde bede afkomstig is uit het boek  
c. tot januari aan te kijken of deze twee maatregelen effect sorteren.  
Verder is het natuurlijk altijd mogelijk om thuis eventueel iets op te schrijven, dit 
mee te nemen en te plakken in het boek. 
 
Aan het eind van de vergadering gaat de heer de Koning voor in gebed, waarna de 
voorzitter de vergadering sluit.  
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
Ronald Visser 
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Bazaar 2014 
  
De bazaarcommissie kan wederom terugkijken op een 
heel gezellig bazaarweekend met als resultaat het fan-
tastische eindsaldo van € 11.815,=! En dit alles bijeen-
gebracht op één avond en één dag met halve en hele 
euro’s!! 
  
Alle mensen die hun medewerking hebben verleend (op 
welke manier dan ook), daar zijn wij super trots op en 
wij willen jullie dan ook via deze weg nogmaals: Heel hartelijk bedanken!! 
  
Ook bedanken wij de mensen die DE-punten voor ons hebben gespaard. Met 43.315 
punten totaal, konden wij toch weer leuke (gratis) prijzen uitzoeken voor het rad. De 
eerste ruim 3000 punten voor het komende jaar zijn alweer verzameld… 
  
En natuurlijk ook een welgemeende dank aan de mensen die de bazaar financieel heb-
ben gesponsord (middels het belangeloos overmaken van een bedrag, het schenken 
van cadeaus of “gewoon” het anoniem aanvullen van de kas). Wij konden er stil van 
worden… in een tijd dat dit allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. (Cursief, want 
vanzelfsprekend is het natuurlijk nooit geweest…) 

  
Dank aan iedereen die de bazaar een warm hart toedraagt! 

 
Bazaar 2015 
  
De eerste vergadering voor het komende jaar hebben wij alweer achter de rug… en 
wij gaan uiteraard weer opzoek naar een mooi doel om financieel te steunen. Wellicht 
kunt u met ons meedenken. Er zijn echter een paar voorwaarden aan verbonden, die 
we graag met u willen delen. 
  
Zo vinden wij het belangrijk dat: 
  

• De lijnen kort zijn. 

• Het doel ook daadwerkelijk doelgericht is. 

• Iemand bereid is om tijdens een vergadering van de bazaar het betreffende doel 
duidelijk toe te lichten. 

• Er een financieel overzicht is van in ieder geval de afgelopen 2 jaar. 

• Wij algehele inzage in de financiën kunnen krijgen. 

• Vertegenwoordiger gekozen doel bereid is om tijdens de bazaar aanwezig te 
zijn. 

  
Heeft u ideeën, laat het ons weten via: bazaar-rijsoord@live.nl 
  
Heeft u al spullen (of DE-punten) voor de komende bazaar, wij bergen ze graag weer 
voor u op. Een afspraak is zo gemaakt via een belletje naar één van de commissiele-
den. 
  
Met een vriendelijke groet van, 
Sander, Henk, Dick, Nathan, Janneke, Arjan, Daphne en Diana 
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Ingezonden namens de jeugdraad 
 
Uitnodiging themadag vroegsignalering - 15 november Dordrecht 
 
Chris organiseert voor ouders, opvoeders en jeugdwerkers in samenwerking met de 
GGD Dordrecht op zaterdag 15 november 2014 de themadag Vroegsignalering te Dor-
drecht. Deze dag wordt georganiseerd voor de kerken in de regio Dordrecht en staat in 
het teken van het herkennen en signaleren van risicogedrag onder jongeren. Kerken 
hebben bijzondere mogelijkheden om verslavingsproblemen te voorkomen en vroegtij-
dig om te buigen. Tijdens deze dag bieden we vanuit een Bijbels kader een gevarieerd 
programma met workshops, seminars en persoonlijke ontmoeting. 
 
Chris is partner van De Hoop ggz. De Hoop is een ggz-instelling voor evangelische hulp-
verlening in Dordrecht. Chris biedt pastoraat en advies aan kinderen en jongeren mid-
dels een chatbox en e-mail. Maar Chris doet méér. Ook volwassenen, scholen en ker-
ken kunnen bij Chris terecht voor vragen, advies en training op het gebied van opvoe-
ding en pastoraat. Daarnaast biedt Chris voorlichtingen over verschillende thema's. 
 
Verslaving is zo'n maatschappijbreed probleem. Het kan helaas elk gezin overkomen. 
Hoe herken je risicogedrag en hoe ga je daar vervolgens mee om? 
 
Thema's die tijdens de dag aan bod komen zijn onder meer: 
- Signaleren van risicogedrag 
- Motiverende gespreksvoering 
- Afstemming/doorverwijzing kerk en hulpverlening 
 
Praktische informatie 
Datum: 15 november 2014 
Tijd: 10.00 – 16.00 uur 
Locatie: Media- en Congrescentrum De Hoop, Provincialeweg 70 te Dordrecht. 
 
Aanmelden: 
Deze themadag is gratis, het is wel belangrijk om tevoren aan te melden. Dat kan via 
de link:  http://bit.ly/1nZXWrl 

Berichtje van de kindernevendienst 
 
Vanaf 30 November gaan we de adventstijd weer in en mogen we met elkaar naar 
Kerst toeleven. In deze adventsperiode lezen we verhalen over 'verderkijkers': mensen 
die verder kijken dan anderen. Zij zien iets wat niet iedereen ziet. Soms is het nog ver 
weg, achter de horizon zelfs. De verderkijkers zien het en vertellen erover.  
We horen over een deurwachter, die op de uitkijk staat om te zien of de heer al weer 
thuiskomt.  
Over Johannes, die vertelt over de man die na hem komt.  
De profeet Jesaja ziet een vergezicht over een wereld vol vrede en geluk.  
Maria vangt een glimp op van de liefde van God. 
 
Wij kijken op onze beurt naar de verderkijkers. We mogen met hen mee kijken, waar-
door we steeds meer te zien krijgen van het licht dat het donker doorbreekt.  
Zo komt Kerst steeds meer in zicht. 

 

       Kijk eens in de verte, wat zie je dan? 

       Wat kun je verwachten, waar droom je van? 

       Met de wachter en Johannes, met Jesaja en Maria, 

       met de herders kijken wij. 

       Want het donker gaat voorbij! 
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Tienerviering 
 
In de viering van j.l. oktober was het thema "Kijken".  
We hebben met elkaar besproken op welke verschillende manieren 
je naar elkaar kunt kijken. En hoe het voelt als iemand bv. uit de 
hoogte naar je kijkt, of juist vol vertrouwen. Het Bijbelgedeelte dat hierbij hoorde 
was Genesis 16:1-16, dit gaat over Sarai en Hagar, beide vrouwen kijken naar elkaar 
en geven een oordeel. We zien verdriet, minachting, jaloezie en woede. Bij het laat-
ste stuk mag Hagar zich veilig voelen en vertrouwen hebben in Gods belofte. 
 
Hoe kijkt God eigenlijk naar ons? Dit bespreken we met elkaar aan de hand van wat 
voorbeelden. We lezen met elkaar de hogepriesterlijke zegen uit Numeri  6:24-26. Als 
afsluiting van de viering spreken we deze zegen uit in aangepaste versie en geven de 
zegen op een briefje mee: 
 
De Heer zegent jou en Hij beschermt jou. 

De Heer laat zijn licht over je schijnen als hij naar je kijkt en Hij geeft jou genade. 

De Heer kijkt jou recht in de ogen en hij geeft jou vrede. 

 
Het thema voor de viering van 16 november is nog niet bekend, maar die zien jullie 
wel op de uitnodiging verschijnen. Alvast een fijne viering toegewenst! 
 
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 16 november 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 16 november, 
Janis, Elize, Elselien en Heleen 

Zaterdagavond 8 november 2014  

in de Opstandingskerk Rijsoord 

 

Muzikale avond 

 

Om stil te staan bij  

”Jacob van Nes 50 jaar organist” 

 

met medewerking van  

Jacob, zoon Peter,  

een fluitiste en een zangeres 

 

De toegang is gratis 
(een uitgebreide uitnodiging stond in de vorige Rijsoord aan ‘t Woord) 
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Opbrengst Collectes 
 
 
21 sept.   Kerk      € 185,70 
  Onderhoud gebouwen   € 122,11  
  Eigen jeugd    €   50,47 
 
 28 sept.   Diaconie     € 185,70 
  Onderhoud gebouwen   € 145,40 
  Eigen jeugd    €   69,83 
 
5 okt.  Kerk en Israël    € 166,80 
  Onderhoud gebouwen   € 123,81 
  Vredeswerk    €   52,43 
 
12 okt. Kerk in Actie Werelddiaconaat € 449,27 
  Onderhoud gebouwen   € 284,15 
  Vredeswerk    € 103,50 
 
19 okt. Kerk      € 177,60 
  Onderhoud gebouwen   € 124,50 
  Vredeswerk    €   62,81 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Met vriendelijke groet, 
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 november zal plaatsvinden op 28 november 2014. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragenadministrateur/ Penningmeester CVK 

Collecte op zondag 2 november – 
Collecte Kerk in Actie Zending 
 
Geloof in Zambia! 
Op zondag 2 november collecteren we voor een 
theologische universiteit in Zambia. Daar werken 
Herman en Johanneke Kroesbergen namens Kerk 
in Actie. De laatste jaren groeien de kerken hard 
in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking 
is Christen. Met de groei van de kerken neemt de 
vraag naar goede predikanten toe, vooral op het 
platteland.  
Op de theologische universiteit krijgen de studen-
ten niet alleen theologisch onderwijs. Omdat op 
het platteland van Zambia extreme armoede 
heerst, leren de predikanten ook hoe ze de ge-
meenteleden in de dorpen kunnen helpen en hoe 
ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de 
dorpsgemeenschappen.  
Met de collecte willen we deze universiteit en 
andere zendingsprojecten van Kerk in Actie on-
dersteunen. Helpt u mee? 
  
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Herfst 

 

Spinnenwebben worden zichtbaar 

door het frisse ochtenddauw 

als kristalheldere parels 

in de natte ochtendkou. 

en de zon wil door gaan breken, 

weerkaatst straaltjes op het rag. 

en je ruikt de klamme geuren 

van een fraaie herfstdag. 

Het is windstil en de veldslak 

laat een spoor na op het pad 

op de straat zie je de kleuren 

van het afgevallen blad. 

In de tuin staan bolchrysanten, 

elfenbankjes in het mos. 

Egels gaan snel winterslapen, 

op het veld en in het bos. 

Boven omgeploegde akkers 

hangt een grijze nevellaag. 

Hangen roestig bruine blaadjes 

aan een lange beukenhaag. 

Zie je trekvogels vertrekken 

want straks wordt het hier te guur. 

Veel insecten zullen sterven 

’t is de wet van de natuur. 

Eiken en kastanjebomen 

zitten vol met rijpe vrucht 

en ik zie mijn eigen adem 

in de kille ochtendlucht. 

Dan zit ik mij af te vragen: 

“Laat God door de mist misschien 

deze wondermooie herfstdag 

ons Zijn eigen adem zien?” 

 
Hans Cieremans 
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Solidariteitskas 2014 
 
Gemeenten helpen elkaar! 
Als Protestantse Kerk in Nederland willen we omzien naar elkaar en elkaar tot steun 
zijn. Om het goede nieuws te borgen dat wij willen uitdragen. Om - in Zijn naam – 
handen en voeten te geven aan ons credo: geloof, hoop en liefde. 
 
Een gemeente die door omstandigheden tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ kan zijn, kan 
een beroep doen op de Solidaritetskas. Die steun heeft altijd een tijdelijk karakter. 
De Solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke 
gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk, en daarmee verantwoordelijk bent 
voor elkaar. In de afgelopen jaren zijn heel wat aanvragen voor steun uit de Solidari-
teitskas binnengekomen.  
 
Bovenplaatselijk pastoraat 
Daarnaast wordt het fonds gebruikt om noodzakelijke activiteiten te verrichten die 
niet door één gemeente op te brengen zijn. Overal waar mensen elkaar ontmoeten en 
bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Hierbij gaan mensen een re-
latie aan met elkaar om samen een weg te zoeken in geloofs- en levensvragen. In het 
bovenplaatselijke pastoraat gaat de aandacht uit naar groepen mensen in de samenle-
ving die in bijzondere omstandigheden verkeren, zoals studenten of varenden, die niet 
in de gelegenheid zijn om regelmatig in de eigen gemeente mee te leven. 
  
Als gemeente dragen wij voor ieder belijdend lid 5 
euro af aan de Solidariteitskas.  
Wanneer wij door deze actie meer ontvangen dan 
deze verplichte afdracht, komt dat ten goede aan 
onze eigen gemeente. Daarom vragen wij u in deze 
brief om een bijdrage van 10 euro. 
Een klein bedrag, maar van grote waarde!  
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdra-
ge? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het 
bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?  
Kijk dan op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. 
  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de ant-
woordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan ’t Woord. 
 
Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer  
NL46 RABO 0355 4032 50 
ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord,  
onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2014’. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Sintemaartensdijk 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 20 september 2014 t/m 26 oktober 2014) 
 
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef voor de bloemen €   20,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze gift. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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  Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
 De classis in het nieuws  
    
 

Vertrouwensvolle gemeente 
 
Dat was het onderwerp van de classisvergadering van donderdag 25 september. 
De gastspreker, de heer Jan Hendriks vertelde: 
“Bij veel gemeenten staat gemeenteopbouw bovenaan de agenda. Daar is een visie en 
een  vertrouwensvolle gemeente voor nodig. Een gemeente die zich geen zorgen 
maakt om te overleven, maar haar aandacht richt op de essentie van gemeente-zijn: 
bidden en dienen.  
Daarvoor is de houding belangrijk. Zelfbewust zijn en beseffen dat wij het licht van de 
wereld al zijn. Niet blind staren op de problemen. Maar vertrouwen dat iedere ge-
meente een gemeente is met gaven. En bidden en dienen centraal blijven stellen. 
Belangrijk is het om elkaar ervaringsverhalen te vertellen. Daarbij gaat het er niet om 
wat we van God weten. maar of we Hem kennen, vertrouwd met Hem zijn. Dan ont-
staat het vertrouwen. Vertrouwen in God, in onze gemeenteleden, de buitenstaan-
ders. 
Wie de weg van vertrouwen gaat, denkt niet in de eerste plaats aan het oplossen van 
problemen, zodat de oude situatie weer wordt hersteld. 
Maar wie bezig is met vernieuwende gemeenteopbouw richt zich op de vraag hoe de 
geloofsgemeenschap zo vorm gegeven kan worden dat ze de Godslamp reflecteert. 
Niet blijven steken in vragen als: “hoe komt het dat het kerkbezoek zo terugloopt?” 
Maar nadenken waarom bepaalde diensten zo inspirerend waren. En hoe kwam dat 
dan? En daarop verder bouwen. Nadenken over de omgang met God, de gemeenschap 
met elkaar en de navolging (de diaconie) 
De grondtoon is vertrouwen. Zonder vertrouwen openen wij ons niet voor God, niet 
voor elkaar en niet voor de vreemdeling. Zonder vertrouwen wagen wij het niet elkaar 
onze ervaringsverhalen toe te vertrouwen, scheppen we geen ruimte voor elkaar. Dan 
worden we te veel in beslag genomen door zorgen om het voortbestaan en hebben we 
moeite om te ontdekken waar het op aankomt: bidden en dienen. 
Een eeuw geleden schreef Hendrik Kraemer: Gemeenteopbouw is erop gericht de Spi-
rit van de gemeente te veranderen, haar te redden van apathie en wanhoop, haar ge-
loof te geven in haar missie en vertrouwen in haar toekomst”. 
Jan Hendriks gelooft dat we dat kunnen bereiken in een vertrouwensvolle gemeente. 
Zijn boek: ‘Goede wijn’,  gaat hierover. 
 
De classis was te gast bij de hervormde wijkgemeente De Oude Kerk te Zwijndrecht. 
En volgens goed gebruik stelde onze gastgemeente zich voor.   

Mevrouw Annemarie Bil, bestuurslid van het missionaire 
project ’Het Badhuis’, vertelde over dit project. Het ont-
stond door de wens van de wijkgemeente om dienend be-
zig te zijn in de wijk om de kerk heen. Aansluiting zoeken 
bij de bewoners, contacten leggen en een relatie aan-
gaan. Want de nieuwe wetgeving daagt de kerk uit om di-
aconale en maatschappelijke taken op zich te nemen.  
 

Het gebouw, het Badhuis, stond leeg. Na contact met de wethouder kon de kerk het 
gebouw huren. Er is koffie-inloop, maandelijks een buurtmaaltijd, een kinderclub, een 
kinderbijbelclub en er is huiswerkbegeleiding. De thuiszorgorganisatie houdt er een 
inloopspreekuur en er is een ouderenspreekuur. 
Dat wat de wijkbewoners willen, is het uitgangspunt van de activiteiten. En die willen 
bijvoorbeeld biljarten, kaarten en linedance. Er ontstaan zo contacten tussen de vrij-
willigers van de kerk en de buurtbewoners. En op de zojuist gestarte alpha cursus ko-
men nu zeven mensen vanuit de wijk. Vanaf maart 2014 denkt de werkgroep 
‘Missionair werk en groei’ van de PKN mee. Het Badhuis is een pioniersplek van de PKN 
geworden. Met de wijkbewoners wordt gezocht naar hun wensen voor een viering of 
samenkomst in de komende jaren. 
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Tot slot maken we nog kennis met drie ‘nieuwe’ predikanten in de classis.  
 
⇒ Met ds. A. Robbertsen die op 8 mei intrede deed in de wijkgemeente Dorpskerk 

te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor hem zijn in zijn werk ‘verbinden, ontdekken en 
prikkelen’ belangrijk. De verbinding en de ontdekking zoekt hij onder andere in 
contacten met andere (wijk)gemeenten. Omdat hij van de breedte van de kerk 
houdt, beperkt hij zich niet tot de gemeenten van de PKN. Hij geniet ervan om 
zijn catechisanten prikkelende vragen te stellen om zo tot de kern van het ge-
loof te komen. Hij vindt het belangrijk om na te denken over wat het betekent 
om gemeente van Christus te zijn in 2014. 

 
⇒ Ds. E.G. Matser hoort sinds 7 september bij de gereformeerde kerk van Zwijnd-

recht/Groote Lindt. Hij was 25 jaar actief in het bedrijfsleven en hoopt de ko-
mende 25 jaar actief te zijn in de kerk. Zijn vrouw maakte hem erop attent dat 
hij zich in het bedrijfsleven te eenzijdig ontwikkelde. Na eerst twee jaar Grieks 
en Latijn te hebben gestudeerd, ging hij samen met zijn vrouw theologie stude-
ren. Hij studeerde af in 2001 bij prof. dr. Karel Deurloo. Daarna volgde hij nog 
een opleiding voor kerkelijk werker. Toen zijn dochter van 13 jaar zei: “Ik geloof 
niet meer in God”, antwoordde zijn vrouw: “Maar God gelooft nog wel in jou!” 
Want dat is wat dominee en mevrouw Matser geloven: God die elk mens op het 
oog heeft. En ds. Matser vindt het zijn taak om dat uit te dragen. Hij heeft het 
beroep van predikant aanvaard in een open houding. In het vertrouwen dat God 
hem leidt in wat er op zijn pad komt. 

 
⇒ Op 14 september deed ds. P. Barmentlo intrede in de protestantse wijkgemeente 

Dubbeldam te Dordrecht. Na zijn studie theologie aan de universiteit van 
Utrecht, was hij betrokken bij missionair werk in Utrecht. Zijn eerste gemeente 
was Nieuw en Sint Joosland en Ritthem. Daarna werd hij predikant in Alblasser-
dam en Nunspeet. Zijn vier dochters zijn allemaal de deur uit. Voor hem is missi-
onair zijn heel belangrijk. Naar buiten treden als kerk. En zijn hart ligt bij het 
voorgaan in de kerkdienst, bij het preken. In Alblasserdam zette hij zich in voor 
het ontwikkelen van een visie. Dat wil hij graag weer doen. 

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

WINTERMARKT BOLNES 
 Na het grote succes van vorige jaren organiseert  de Protestantse Gemeente te Bolnes ook dit jaar  weer een wintermarkt, op  VRIJDAG 21 NOVEMBER VAN 17.00 TOT 21.00 UUR  in het kerkgebouw aan de Pretoriusstraat 56. 

Op deze wintermarkt vindt u grotendeels eigengemaakte sfeerartikelen voor in huis 

en in de tuin of op het balkon, want ook aan de vogels wordt gedacht; er zijn dit jaar 
wéér originele vogelhuisjes, dennenappels en vetbollenhouders.  

Daarnaast zijn er eigengemaakte advocaat, koffielikeur, jams en chutneys te koop. 

Voor de inwendige mens wordt natuurlijk ook gezorgd, er is heerlijke erwtensoep met 
brood en glühwein om in de winterstemming te komen. 

De jongerenmuziekgroep Fusion zal twee maal een live optreden verzorgen.   
U BENT VAN HARTE WELKOM! 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
 De classis in het nieuws  
    
 

Binnenvaartpastoraat  
Steeds in beweging 
 
In het binnenvaartpastoraat is alles in beweging. Letterlijk. De schipper woont op zijn 
schip, is voortdurend onderweg en steekt wekelijks grenzen over; daarmee samenhan-
gend verandert en verschuift ook het werkterrein van de pastor. Dit werkterrein is 
breed, aangezien Nederland koploper is wat betreft de binnenvaart. Van de ongeveer 
12.000 schepen die de Europese rivieren bevaren, voert ruim de helft de Nederlandse 
vlag.  
Vaak werken man en vrouw nauw en intensief samen, en heel het gezinsleven staat in 
het teken van het varen. Om dag en nacht op elkaar aangewezen te zijn, en dat op 
een vrij klein eilandje, vraagt om een goed en hecht huwelijk. Meestal gaan de kin-
deren vanaf hun zesde jaar naar het internaat. Voor de meeste varende ouders is dat 
een moeilijk en vrij ingrijpend moment.  
 
Door het varen kan er van een geregeld sociaal leven weinig sprake zijn. Sociale con-
tacten zijn schaars en ver uit elkaar gelegen, en het varen zelf is een vrij geïsoleerd 
bestaan. Juist hierdoor vraagt de binnenvaart om een eigen vorm van pastoraat. Voor 
het binnenvaartpastoraat is het zaak om contactgelegenheden te scheppen en te zor-
gen dat de band met geloof en kerk gekoesterd en in stand gehouden wordt. Soms be-
tekent het achter een varende aan reizen in geval van een ongeval of een ziektesitua-
tie, andere keren weer een boordbezoek als ze in de haven of aan de werf liggen.  
 
Het zal niemand verbazen dat de huidige economische crisis niet aan de binnenvaart 
voorbij is gegaan. Enerzijds is het aanbod van vracht nauwelijks of helemaal niet toe-
genomen, en anderzijds is er een ‘overcapaciteit’, wat betekent dat er gewoon te 
veel schepen gebouwd zijn.  
In deze economische crisistijd is pastoraat en aandacht voor de binnenvaartschippers 
harder dan ooit nodig. Naast boordbezoeken in het gewone pastoraat, concentreert 
het werk zich vooral op een aantal activiteiten. De belangrijkste hiervan zijn de ere-
diensten in Mannheim, in Duisburg-Ruhrort en in Rotterdam-Zuid (de Koningskerk). In 
deze diensten zijn varenden en niet varenden welkom. 
Ook worden er vanuit het binnenvaartpastoraat allerlei activiteiten georganiseerd.  
De website [www.binnenvaartpastoraat.nl] vervult een grote rol in de communicatie.  
 
Het werk van het binnenvaartpastoraat eindigt niet bij de grenzen van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Een goede gelegenheid om het evangelie uit te dragen biedt de 
jaarlijkse stand op de Shipping and construction-beurs in Gorinchem. Deze stand 
wordt door verschillende bedrijven uit de scheepvaart en ook door enkele particulie-
ren gesponsord, ook in deze moeilijke financiële tijden. Er is altijd veel belangstelling 
en er zijn een groot aantal diepgaande gesprekken. Naast geestelijke lectuur worden 
er vrij veel bijbels uitgedeeld – zowel de binnenvaartbijbel als exemplaren in een 
tiental West- en Oost-Europese talen, bestemd voor matrozen uit andere landen.  
 
Het binnenvaartpastoraat bloeit de afgelopen twee á drie jaar op alle fronten op. Op-
vallend ook is het enthousiasme van de jeugd. Van gedachtenstromingen die in de 
laatste decennia van de vorige eeuw nog vrij gangbaar waren in vele protestantse ker-
ken – het cynisme en de ‘het-is-allemaal-maar-mensenverhalen’-theologie of de ‘het-
verhaal-gaat-maar-Jezus-is-niet-echt-uit-de-dood-opgestaan’-gedachtegoed moeten 
de jongelui niets hebben. Veeleer heerst er een geest van: geloof je geloof en betwij-
fel je twijfels.  
 
Uiteraard is het geestelijke werk in de binnenvaart te veel voor een paar pastores. 
Daarom is vorig jaar contact gelegd met een groot aantal kerken langs het vaarwater. 
Om de toekomst van het binnenvaartpastoraat veilig te stellen moet er een netwerk  
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komen van gemeenten langs vaarwegen, waarop het ‘Pastoraat Binnenvaart’ een be-
roep zou kunnen doen in geval van pastorale situaties, die dringend om aandacht vra-
gen. Tegenwoordig hebben vele varenden ook een huis aan de wal en dus ook een 
‘thuisgemeente’. Maar aangezien ze vaak lange tijden (soms zelfs maanden) weg zijn, 
is het belangrijk dat de plaatselijke kerkenraad hen niet uit het oog verliest of over 
het hoofd ziet. 
 
Hierover praat ds. L. Krüger, binnenvaartpastor en tevens predikant in de Koningskerk 
te Rotterdam-Zuid met ons op de komende classisvergadering. 
Ook is de heer Matthijs van Seventer van de Raad voor de plaatselijke geldwerving on-
ze gast. Hij praat over het geloofsaspect in de geldwerving/actie kerkbalans.  
 
De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen van harte welkom op 20 no-
vember om 19.30 uur, in het kerkgebouw van de protestantse gemeente te Bolnes, 
Pretoriusstraat 47. 
 
Namens de classis, 
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl 

Herdenkings- en Vredesdienst in de 
Schotse Kerk te Rotterdam 
 
De jaarlijkse Vredesdienst van de Schotse 
Kerk zal gehouden worden op zondag avond 
9 november  a.s. om half acht. Kerk open 
om zeven uur. Zoals altijd doen predikanten 
uit verschillende tradities en landen mee in 
hun eigen taal. Ondanks de onderlinge ver-
schillen, samen bidden voor vrede in de we-
reld.  
 
Op dit moment heb ik nog geen overzicht 
van namen, wie wat zal doen. Zoals altijd is 
ieder is welkom en breng gerust familie of 
vrienden mee. 
 
Er is één collecte bij de uitgang voor een 
goed doel n.l. de ‘Reizende Dokters van St-
Lazare’. Zij werken voor de bestrijding en 
voorkoming van ziekten in Azië en Afrika.   
 
Koffie en thee na afloop, c.a. 20.45 uur. U 
ziet we proberen de dienst te bekorten want 
het werd voor sommigen wat langdurig.  
 
De Schotse Kerk is te vinden aan de Schie-
damse Vest 119; 3012 BH  Rotterdam; voor 
auto’s betaald ‘nummer parkeren’ op straat. 
De kerk is ook bereikbaar via Metro haltes 
Leuvehaven en Churchillplein.  
 
Voorafgaand aan de Vredesdienst is, tijdens 
de ochtenddienst, de jaarlijkse herdenking 
van voornamelijk Britse gesneuvelde militai-
ren en burgerslachtoffers uit de twee we-
reldoorlogen en latere militaire missies. Die 
dienst begint om 10.30 uur. 
 
Voor meer informatie bel  
Rev. Joost Pot (0180.420894).  

Concert 95-jarig bestaan 
C.O.V. “Ridderkerk”  
 
Op 17 november 2014 mogen we als 
C.O.V. “Ridderkerk” dit heuglijke 
feit gedenken. Voor een koor echter 
is een jubileum niet compleet als er 
niet ook gezongen wordt. 
Dit zingen hopen we te doen door 
het geven van een concert onder 
deskundige leiding van Hans Cok, op 
zaterdag 29 november 2014. 
 
Uitgevoerd zal worden: “Ein Deut-
sches Requiem van Brahms” en het 
“Te Deum van Antonin Dvorák. Me-
werkenden zijn: Marene Elgershui-
zen, sopraan, Frank Dolphin Wong, 
bas-bariton. 
De begeleiding wordt verzorgd door 
het Delfts Symphonie Orkest. 
Toegangsprijs € 20,-- incl. program-
maboekje en koffie of thee in de 
pauze. (kinderen tot 12 jaar gratis)  
Het concert wordt gegeven in “De 
Levensbron”, Jan Luykenstraat 10, 
2985 BV Ridderkerk. Aanvang: 20.00 
uur. Kerk open: 19.30 uur. 
 
Toegangsbewijzen zijn verkrijgbaar 
vanaf eind oktober bij de koorleden 
en 's avonds in “De Levensbron”. 
U kunt ook reserveren  
Greet Stolk, penningmeester tel.: 
0186 – 623437  
en Leny Strohauer, secretaris, tel.: 
0180 – 432574  
of secretariaat@covridderkerk.nl  
 
Zie ook onze website: 
www.covridderkerk.nl 
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Zangdienst in De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht. 
 

Op zondag 2 november staat in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht 
weer een  zangdienst gepland. Dit keer met medewerking van The Ri-
ver Voices uit Krimpen a/d IJssel, o.l.v. Everhard Zwart. Er is tevens 
trompetbegeleiding door zijn zoon Hidde Zwart, terwijl Everhard zelf 
de orgelbegeleiding van de samenzang voor zijn rekening neemt. Daar-

naast zullen vader en zoon ook voor een instrumentaal intermezzo zorgen.  
Het programma van 2 november vermeldt weer mooie samenzang. Zo staan onder an-
dere de volgende liederen op het programma. “Heer, onze God, hoe heerlijk is uw 
naam” - Psalm 84 – “Kom tot uw Heiland” en “Grote God, wij loven U”.  
Het koor zal een achttal liederen zingen en één van de commissieleden zal een ge-
dicht lezen. Uiteraard zal er ook nu weer een uitgebreide beamerpresentatie zijn, 
waarop alle teksten met bijpassende beelden vertoond worden.  
De aanvang is 17.00 uur en het duurt tot ongeveer 18.15 uur. De toegang is gratis, 
maar bij de uitgang wordt er een collecte gehouden. De kerk staat aan de Schild-
manstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of mailen met 
linda.leen@hetnet.nl.  
U kunt ook het complete programma van 2 november en de data van de komende 
zangdiensten via de E-mail ontvangen.  
 
Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn om te komen, noteer dan alvast de vol-
gende zangdienst in uw agenda. Deze is op zondag 7 december en dan met medewer-
king van het bekende mannenkoor “Soli Deo Gloria” uit Urk o.l.v. Jaap Kramer. 
 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

 zondag 9 november  a.s.   
waaraan medewerken:  

Het Chr. Gem.Koor “Asaf “   
o.l.v. Adri Poortvliet,  

Martin Mans orgel,   
Voorganger is ds. P. Vermaat  

 
en is er een  

 
Koor-en samenzangdienst gehouden  op  

zondag 23 november  a.s.   
waaraan medewerken:  

Vocalgroep “Voice”  o.l.v. Martin Mans,  
piano en orgel Martin Mans en Wim de Penning,    

trompet Jantine Kalkman,  
sopraan Jacqueline Meijer  

Voorganger is ds. Bert Noteboom  
 

Beide 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 20 en 25 , bus 77 
Zie ook  

www.breepleinkerk.nl  
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Persbericht 

Jubileumconcert dirigent Peter Overduin groot succes 
 
Een bomvolle Grote Kerk, geweldige musici, solisten, vocalisten, koren inclusief een 
fantastische ambiance met een groot gevoel van saamhorigheid van de vele bezoe-
kers, vormden de ingrediënten om terug te zien op een volkomen geslaagd concert 
van de jubilerend dirigent Peter Overduin. 
 
Al voor de opening van het concert zat de sfeer er direct in. Dit na het spelen van 
een Intranada door de zo bekende trompettisten Arjan en Edith Post en een samen-
zang met het lied Glory,Glory Halleluja. Juist met dit lied startte 25 jaar geleden 
het eerste concert van de jubilerend dirigent. Aansluitend volgde er een aaneen-
schakeling van optredens van de drie onder zijn leiding staande koren en diverse an-
dere optredens.  

Het geheel werd aan elkaar gepraat door een ladyspeaker, die tegen 
elke verwachting van de dirigent in, aan het slot van het concert enke-
le sprekers aankondigde, waaronder de Burgemeester, respectievelijk 
waarnemend Burgemeester van Hendrik Ido Ambacht en Alblasserdam, 
de heer Heikoop. In zijn toespraak verraste deze het dirigenten echt-
paar Karin en Peter Overduin, door deze namens Zijne Majesteit de 
Koning, beiden een Koninklijke onderscheiding op te spelden.  
 

Vooraf was door de jubilerend dirigent bepaald dat de op-
brengst van het concert bestemd zou zijn voor de Breast-Clinic 
van het Albert Schweitzerziekenhuis. Tot ieders verrassing kon 
aan het einde van de avond aan de vertegenwoordigend arts en 
radioloog een cheque van maar liefst € 8000,- worden aangebo-
den. Al met al een concert met een goud randje. 
 
Namens de jubileumcommissie, 
Johan Verheul 

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u graag uit voor de  
317de zondagavondzang  

die wordt gehouden op zondag 16 november a.s. om 19.30 uur  
in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  

Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samenzang.  
De organist van deze avond is André de Jager. 

 
In deze zondagavondzang willen wij met zang en orgel herdenken,  

hen die ons zijn voorgegaan. 
 

We zingen het lied ‘Heer, herinner  U de namen’,   
gevolgd door het lied ‘Gouden harpen ruisen’.  

We kijken ook naar de toekomst met de liederen ‘Grijp toch de kansen’  
en ‘Jezus leeft en ik in Hem’.  

We zingen ook enkele liederen die door u zijn aangevraagd  
en met de kinderen zingen we het lied  

‘Ik ga slapen, ik ben moe’ 
 in een bijzonder arrangement.  

Het koor zingt o.a. ‘Ik zal er zijn’ en  
‘It is well with my soul’.  

We sluiten deze zondagavondzang af met het lied  
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 

 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
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Is Jona nou een duif of een havik? 
 
Op 15 september is het Interkerkelijk koor 
Salem gestart met het instuderen van het 
Jona oratorium,  geschreven door dominee 
Martin de Geus en gecomponeerd door 
kerkmusicus en dirigent Dirk Zwart.  Gast-
leden waren ook welkom om mee te zingen 
en er kwamen maar liefst 15 gastleden met 
Salem mee doen. Het koor is nu uitgebreid 
tot 60 enthousiaste stemmen.  
Er wordt hard gestudeerd om  de 17 nieuwe 
liederen van het oratorium er goed in te 
krijgen.  
 
Ook dit keer weet Dirk Zwart met zijn mu-
zikale vondsten de teksten nog meer tot 
leven te brengen. De dirigent heeft dit stuk ook gecomponeerd ter gelegenheid van 
zijn jubileum. Op deze speciale zondag, 9 november a.s., zal hij namelijk precies 25 
jaar in dienst zijn van zijn koor Salem. Hij heeft dus zijn eigen cadeau gemaakt!   
 
De PKN kerk, de Levensbron, heeft er zelfs een heel project van gemaakt  o.l.v. de en-
thousiaste dominee De Geus. Toevallig kerken er in deze kerk mensen die nogal kunst-
zinnig zijn aangelegd. Twaalf van hen hebben zich op voorhand verdiept in de liedtek-
sten van het Jona oratorium. Zij hebben allen op geheel unieke wijze dit thema verder 
uitgewerkt. De uitkomsten van hun creatieve inzet zal deze zondag in de morgendienst 
al voor het eerst te bewonderen zijn. Het is een heel gevarieerd geheel geworden. Je 
kunt bijvoorbeeld schilderijen bewonderen, maar ook keramiek stukken en mozaïek 
werken.   
In de middagdienst, die gehouden wordt onder verantwoording van de V.O.O.R dienst 
groep, zullen de teksten dan ook nog eens muzikaal ten gehore gebracht worden door 
het Interkerkelijk koor Salem uit Ridderkerk. Dominee Piet Taselaar van de V.O.O.R. 
groep zal de verbindende teksten tussen de liederen lezen.  Marieke Vos zal op de kla-
rinet spelen en Cariene Groen de piano. Achter het orgel zal organist Gerard van der 
Zijden plaats nemen. De algehele leiding zal in handen zijn van de jubilerende dirigent 
Dirk Zwart. 
 
Er is 1 gastlid, ook kunstenares, die  verzuchtte dat, als ze nu eerder de muziek ge-
hoord had, ze haar kunstwerk weer geheel anders uitgewerkt zou hebben! De kunst-
werken en de (lied)teksten worden gebundeld in een fraai boekwerkje dat meteen na 
de dienst te koop zal zijn. De bundel wordt gesponsord en zal slechts 5 euro kosten. De 
opbrengst gaat naar het Rode kruis, dat net als Jona grenzen overschrijdt in een we-
reld vol geweld. Momenteel zijn er zoveel oorlogsgebieden dat de organisatie door 
haar noodvoorzieningen heen is. Een extra gift is dan altijd welkom.   
 
Ook van het koor zullen de cd’s te koop zijn, ook slechts voor 5 euro, maar die op-
brengst zal naar de koorkas gaan. In beide gevallen gaat het echt om spotprijzen voor 
zulke mooie producten, geen geld. Met de feestdagen in het vooruitzicht kunt u zo wel 
heel voordelig aan mooie originele cadeaus komen. Dus mensen, sla uw slag! 
 

U bent allen van harte welkom in de Levensbron  
op zondag 9 november om 17.00 uur.  

 
Er zijn ook samenzang  liederen die u als gemeente  mee zal zingen.  

De toegang is gratis, na afloop zal er bij de deur een collecte zijn voor de onkosten. 
We hopen natuurlijk dat de opbrengst ook iets van uw waardering zal weerspiegelen. 


