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Stencilen:  
Maandag 27 april 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  29 april 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand mei 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 24 april 

bij 

Pia van der Linden 

p/a Pruimendijk 114 

2989 AK Ridderkerk 

Tel : 0180-422943 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

De Paaskaars brandt, 
het licht van Pasen schijnt. 

Het is aan ons te zorgen  
dat dit licht nooit meer verdwijnt. 
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Erediensten 
 
Donderdag 2 april   Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
 
Vrijdag 3 april   Goede Vrijdag 
19.30 : Ds. G.H. Offringa 
Koster : Nico den Hartog 
 
Zaterdag 4 april   Stille Zaterdag 
19.30 : Ds. C. Verstaag uit Bolnes 
Koster : Henk van der Starre 
 
Zondag 5 april   PASEN 
Vanaf 09.20   Paasliederen zingen 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer 
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en B. Sintemaartensdijk 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 12 april   m.m.v. band ‘Bridges’ 
09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst 
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 
Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeurs : Cl. Bezemer en J. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 19 april   m.m.v. Kinderkoor o.l.v. Jennifer van den Hoek 
   Tevens Tienerviering 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer 
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en C.A. Alblas 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
 
Zondag 26 april 
09.30 uur : Ds. A. van de Beld uit Zwolle 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en W. van Prooijen 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Jeugdwerk PKN 
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Bij de diensten 
 
De maand april begint dit jaar in de Stille Week en op de eerste zondag van deze 
maand vieren wij het feest van opstanding van onze Heer. Tijdens de drie dagen 
voorafgaande aan de Paasmorgen zijn er ook diensten in de Opstandingskerk. Voor 
deze drie diensten is een liturgieboekje gemaakt. 
 
Op Witte Donderdag 2 april gedenken wij de inzetting van het Heilig Avondmaal en 
delen we brood en wijn in de kring. Het Tafelgebed zullen we deze keer zingen, en 
wel in wisselzang, de melodie is bekend. We gebruiken het liturgieboekje, de dienst 
begint om 19.30 uur. 
Op Goede Vrijdag 3 april lezen wij de Passiegeschiedenis volgens Marcus, afgewis-
seld met liederen of orgelspel. We maken weer gebruik het liturgieboekje en ook de-
ze dienst begint om 19.30 uur. 
Met de avonddienst op Stille Zaterdag 4 april beëindigen we deze korte cyclus van 
drie dagen. In de vroege kerk was het traditie om in de Paasnacht geloofsbelijdenis af 
te leggen, in combinatie met de doop. Wij willen dit jaar aandacht geven aan deze 
traditie door de vernieuwing van onze eigen doopbelofte. Dit moment van belijden is 
in het liturgieboekje uitgeschreven. In deze dienst lezen we kenmerkende Schriftge-
deelten uit Genesis, Exodus, Jesaja en Openbaring, afgewisseld met passende lie-
deren. Ds. C. Versteeg uit Bolnes zal in deze dienst voorgaan. De dienst begint om 
19.30 uur, na deze dienst kunt u het liturgieboekje mee naar huis nemen.  
 
Op Zondag 5 april vieren wij het Paasfeest. We lezen dit jaar uit het Evangelie vol-
gens Marcus. Het is een sobere geschiedenis. Drie vrouwen gaan naar het graf. Bij het 
graf spreekt een engel van de Heer hen toe: ‘Wees niet bang, Hij is niet hier, Hij gaat 
u voor naar Galilea, daar zult u Hem zien en leven!’  De dienst op deze Paasmorgen 
begint om 9.30 uur, maar tien minuten voor aanvang zingen we al Paasliederen met 
ondersteuning van onze zanggroep en het orgel. 
Op Zondag 12 april zal onze oud-predikant ds. D.G. ter Horst voorgaan. De jongens 
Ter Horst (Thijs en Daeny) komen deze keer mee naar Rijsoord. Met hun band 
“Bridges” zullen zij enkele liederen begeleiden. We zien uit naar deze dienst met een 
bijzondere combinatie dus van vader en zonen!  
Op Zondag 19 april is er extra muziek van het Ridderkerkse Kinderkoor o.l.v. Jenni-
fer van den Hoek. We lezen over Petrus die na Pasen visser van mensen en dé herder 
van Jezus’ kudde wordt (Joh. 21:15-19). Daar zijn vast mooie liederen bij te vinden! 
Op Zondag 26 april hoopt onze oud-predikant ds. A. van de Beld voor te gaan in de 
Opstandingskerk.  
 
Wij wensen elkaar goede kerkdiensten toe en gezegende Paasdagen! 
ds. Herman 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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Wij gedenken 
 
Met eerbied en liefde noemen wij de 
naam van Adrianus Leentvaar.  
Hij overleed op woensdag 4 maart 
2015 op de leeftijd van 74 jaar.  
Op woensdag 11 maart deden wij hem 
uitgeleide vanuit de Opstandingskerk 
in Rijsoord. In deze kerk heeft hij zo-
veel voetstappen liggen. Hij was er 
getrouwd met zijn Sjaani, hun zoon 
Bartho was er gedoopt.  
Sinds 1972 bekleedde hij regelmatig 
het ambt van diaken in onze gemeen-
te. Rustig en stijlvol droeg hij brood 
en wijn aan bij de Avondmaalsvierin-
gen, hij bezocht de mensen. Je kon 
een beroep op hem doen voor hand- 
en spandiensten of advies vragen over 
je tuin.  
Tuinieren deed hij al van jongs af aan. 
Een volkstuin natuurlijk en hij kweek-
te fuchsia’s: wie in de zomertijd het 
huis aan de Mauritsweg langs achter 
binnenliep, kwam in een klein para-
dijs van groen met paars en lila, roze-
witte klokjes.  
Adrie vond het moeilijk om van dit 
goede leven afscheid te moeten ne-
men. De afgelopen twee jaren waren 
er zorgen om zijn gezondheid. Af en 
toe werd hij in het ziekenhuis opgeno-
men voor onderzoeken of operaties, 
maar hij bleef altijd vol goede moed. 
Begin dit jaar waren de mogelijkhe-
den voor een verantwoorde medische 
behandeling uitgeput. Adrie werd 
zienderogen zwakker en op de avond 
van woensdag 4 maart heeft de Heer 
hem weggenomen.  
Tijdens de dienst, voorafgaande aan 
de begrafenis, lazen en zongen we 
van Psalm 23, over de Heer als Herder 
die ons leidt naar de waterbronnen 
van het leven, tot over de grens van 
onze aardse bestaan (Openb. 7:17). 
We mochten getuigen van ons geloof 
in de goede Herder, de opgestane 
Heer.  
Dat dit geloof ons ook mag dragen in 
de tijd die komt. Dat bidden wij in 
het bijzonder voor zijn vrouw Sjaani, 
voor Bartho, voor de naaste familie en 
vrienden.  
 
De nagedachtenis aan Adrie Leentvaar 
zij hen en zij ons tot zegen. 
 
ds. G.H. Offringa 

Psalm 23 
 

 “De HERE is mijn herder,  
mij ontbreekt niets;  

Hij doet mij nederliggen 
 in grazige weiden;  

 
Hij voert mij aan rustige wateren;  

Hij verkwikt mijn ziel.  
Hij leidt mij in de rechte sporen 

 om zijns naams wil.  
 

Zelfs al ga ik door een dal 
 van diepe duisternis, 
 ik vrees geen kwaad, 
 want Gij zijt bij mij;  
uw stok en uw staf,  
die vertroosten mij.  

 
Gij richt voor mij een dis aan 

 voor de ogen  
van wie mij benauwen; 

 
 Gij zalft mijn hoofd met olie,  

mijn beker vloeit over.  
 

Ja, heil en goedertierenheid  
zullen mij volgen  

al de dagen van mijn leven;  
ik zal in het huis des HEREN  

verblijven tot in lengte van dagen.” 
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Zieken(t)huis 
 
Op het moment van schrijven verblijft dhr. P.J. Sinterniklaas (Rijksstraatweg) nog in het 
ziekenhuis in Woerden, hij onderging een knieoperatie.  
Mw. M.L. de Gelder (Mauritshoek) revalideert na haar heupoperatie in Zorghotel Swinho-
ve in Zwijndrecht.   
Dhr. A.D. Noordermeer (Rijksstraatweg) verblijft tijdelijk in verpleeghuis Crabbehof in 
Dordrecht.  
Mw. A. Heester-Florijn (Reijerheem) mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.  
 
In deze tijd van Pasen staan wij stil bij het leven, dat ons in alle kwetsbaarheid gegeven 
is, en wij willen bidden om kracht, om moed en vertrouwen voor onze zieken en herstel-
lenden. 
 
ds. G.H. Offringa 

Kring Geloofsbelijdenis (woensdagmorgen) 

 
De oude geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel begint met de woorden: ‘Wij gelo-
ven…’ Wie deze belijdenis meespreekt staat niet alleen en dat is een kostbaar gege-
ven. Tegen het einde van deze korte tekst worden vier kenmerken van de kerk ge-
noemd: [Wij geloven] in één heilige, katholieke en apostolische kerk.  
Het lijkt mij goed en zinvol om deze vier kenmerken eens nader te onderzoeken. Ik 
wil dat graag doen met de groep “doorgewinterde” gemeenteleden die al eerder deel-
nam aan de Bijbelkring op ochtend, maar er is zeker plaats voor nieuwe deelnemers, 
voor nieuwe inspiratie.  
Laten we na Pasen de draad weer oppakken.  
De eerste drie bijeenkomsten heb ik gepland op de woensdagen 15, 22 en 29 april 
2015, in De Fontein, van 9.30-10.45  uur. 
 Van harte welkom! 
 
ds. Herman Offringa 

Bijbelkring over Simson (donderdagavond) 
 
Na de Bijbelkring over Jona en de brief van Jacobus lezen we dit voorjaar over 
Simson. Deze geschiedenis vinden we in het Bijbelboek Richteren, de hoofdstukken 13 
t/m 16. Laten we eerst weer zorgvuldig gaan lezen, daarna tussen-de-regels-door, en 
vervolgens laten we onze verbeelding spreken.  
Na Pasen pakken we de draad weer op: in overleg koos ik voor deze cyclus de avonden 
van donderdag 9, 16 en 23 april 2015. We komen samen in de Fontein, de bijeen-
komsten beginnen om 20.00 uur en duren tot ca. 21.45 uur.  
 
Hebt u belangstelling voor deze kring, laat u me dat dan weten.  
 
ds. Herman Offringa  

Nieuwsbrief Dienstenorganisatie PKN 
 
Het Steunpunt Zuidwest PKN (in Heerjansdam) stelt maandelijks een nieuwsbrief op. 
Deze brief is er voor gemeenteleden in het werkveld, zoals predikanten, classicale 
vergaderingen, kerkenraden, ZWO-groepen, diaconieën, colleges van kerkrentmees-
ters en jeugdraden in Zuid-Holland. Naast het nieuws wordt er een keur aan cursussen 
aangeboden. Ook andere geïnteresseerde gemeenteleden kunnen zich voor deze 
nieuwsbrief aanmelden en aan cursussen deelnemen.  
De brief wordt verzonden door mw. M. van den Bogerd-Uithol van het Steunpunt. Wilt 
u de brief rechtstreeks ontvangen, stuurt u dan uw naam, adres en e-mailadres aan 
m.vanden.bogerd@pkn.nl  
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 17 maart 2015 
 
Ds. Offringa leest uit Mattheus 16, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. 
 
De kerkenraad bespreekt een ingekomen mail met bijlagen van de heer Berkman. 
Hierin verwoordt de heer Berkman zijn gevoelens ten aanzien van de samenwerking 
met de Hervormde kerk en verwijst hij naar eerdere voorstellen van zijn hand. De 
kerkenraad staat (nog steeds) positief hiertegen over, doch stelt vast dat de Hervorm-
de kerkenraad reeds eerder te kennen heeft gegeven e.e.a. te prematuur te vinden. 
De heer Berkman ontvangt een schriftelijke reactie van de kerkenraad.  
 
Naar aanleiding van een reactie op het besluit om de aanvangstijd van de Kerstnacht-
dienst met een half uur te vervroegen, merkt de kerkenraad op dat het besluit samen 
met de Hervormde kerkenraad op voorstel van beide predikanten is  genomen.  
 
De kerkenraad verneemt met genoegen dat de jeugd van zowel de Gereformeerde als 
de Hervormde Kerk te Rijsoord op eigen initiatief met elkaar gesproken hebben over 
de samenwerking tussen beide kerken. Hieruit zou overigens zijn gebleken dat de Ge-
reformeerde jeugd beter was geïnformeerd.  

 
De diaconie meldt dat t.z.t. bekeken zal worden nut, 
noodzaak en mogelijkheden om een diaken deel te laten 
nemen aan de ZWOE.  
 
Met de leiding van de tienerdienst zal de wens vanuit de 
liturgiecommissie om tieners uit de tienerviering tijdens 
bijzondere momenten in de kerkdienst aanwezig te laten 
zijn worden besproken. De kerkenraad merkt op dat dit 
echter geen afbreuk mag doen aan de opzet van de tie-
nerdienst. 
 
De kerkenraad spreekt uit dat indien er een liturgie is, 
alle onderdelen van de dienst volledig dienen te worden 
afgedrukt. Zoals bijv. het Klein Gloria, het Onze Vader 
en de Geloofsbelijdenis. 
 

In de jeugdraad zal worden gesproken over de mogelijkheden een jeugddienst te orga-
niseren met onze eigen predikant.  
 
In met name wijk A. zijn helaas veel zieken te betreuren. Er is positief gereageerd op 
de 40-dagen kalender. Voorts wordt opgemerkt dat de uitvaartdienst van de heer 
Leenvaart bijzonder respectvol is verlopen. Gememoreerd wordt zijn jarenlange inzet 
voor de gemeente.  
 
De heer A. Bode licht de jaarrekening 2014 toe. Hij geeft een helder beeld, met een 
helaas minder positieve boodschap voor de langere termijn. We teren in op ons ver-
mogen en aanwezige fondsen. Tegelijkertijd mag worden verwacht dat mede als ge-
volg van het ontvallen van leden ook de VVB zal teruglopen. Naar verwachting is er in 
financieel opzicht nog maximaal 8 tot 10 jaar ruimte voor een zelfstandig bestaan van 
de gemeente in de huidige constellatie.  De huidige toezeggingen van de Aktie Kerk-
balans bedragen 65000,- euro. 
 
De kerkenraad staat positief tegenover het verzoek medewerking te verlenen aan de 
openluchtdienst in Ridderkerk. 
 
Stilgestaan wordt bij de verschillende vacatures met ingang van het komende seizoen.  
 
Voortaan wordt naast de mededeling tijdens de dienst een overlijden van een ge-
meentelid ook per mail doorgegeven. 
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Bijzondere dienst op 12 april 

 

Aanstaande zondag 12 april zal ds Dick ter 

Horst bij ons voorgaan.  

Natuurlijk kennen we hem nog!  

Maar deze keer neemt hij een band mee 

“Bridges”. Het bijzondere is dat zijn beide 

zoons, Thijs en Daeny, in deze band spelen. 

Zij spelen en zingen nummers die passen bij 

het thema van de dienst.  

Een dienst voor alle leeftijden, maar zeker 

ook geschikt voor jongeren!  

Komt allen!  

De aanvang is uiteraard 9.30 uur. 

 
Website en Facebook 
 
Verder is het verstandig om de website van onze kerk regelmatig te bekijken. De laat-
ste tijd heeft u hier bijvoorbeeld alle teksten (en foto’s) van de liturgische bloem-
schikkingen van Kerst en Pasen kunnen bekijken en filmpjes over de startzondag en 
het orgel (met uitleg van René Barnard). Reden genoeg om onze website te bezoeken 
(www.opstandingskerkrijsoord.nl) . De website wordt bijgehouden door Christian den 
Hartog. Daarnaast hebben Niels Baars en Rick Bezemer een heuse Facebook-pagina 
over onze kerk gemaakt. Dus als u op Facebook “zit”, vergeet dan niet deze pagina op 
te zoeken, de berichten te lezen en natuurlijk de pagina ‘leuk te vinden!   
 
Tot zover! Later meer. 
 
Gerard Lodder 

Besloten wordt het voorbedeboek, indien er niets is ingeschreven, achter te laten in 
de kerkenraadskamer. 
 
De kerkenraadsleden hebben geen bezwaar tegen de viering van het H.A. op  Witte 
Donderdag.  
 
 Mevrouw Alblas gaat voor in gebed, waarna de heer Versteeg  de vergadering sluit. 
 
Ronald Visser 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
 
Via de heer C. IJsselstein   Dagboekje  €  10,00 
 
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  



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

8 

Kerkelijke stand 
 
Op 4 maart 2015 overleden  
Adrianus Leentvaar,  
gewoond hebbend  Mauritsweg 22,   
2988 AK Rijsoord 
op de leeftijd van 74 jaar 

Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:  
 
H. D.W. Alblas 
Mauritshoek 22 
2988 EA Ridderkerk 
tel.: 0180 423566 
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 
 
Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 
verhuizing graag een bericht in verband 
met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in april 
 
6 april 1932 
Mevrouw  G.T. v.d. Waal 
Rijksstraatweg 183 
2988 BD Rijsoord 
 
7 april 1933 
De heer J. de Vroed     
Brasem 83 
2986 HA Ridderkerk 
 
15 april 1936 
De heer B. Los 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord 
 
16 april 1933 
Mevrouw  W. Lodder-Bestebreurtje 
Goudenregenplantsoen 431 
2982 TJ Ridderkerk 
 
16 april 1936  
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman 
Witbloemstraat 2 
2988 XS Rijsoord 
 
22 april 1920 
De heer  P. Wilschut 
Reyerheem,  kamer 304 
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 
 
24 april 1940 
Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed 
Strevelszicht 2 
2988 AS  Rijsoord 
 
24 april 1935 
Mevrouw A. Berkman-Visser  
't Zwaantje 20 
2988 BW Rijsoord 
 
30 april 1937 
Mevrouw W.M. Dorsman-van 't Zelfde 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 

Evaluatie 40dagenkalender 
 
Bijna is de 40dagentijd voorbij en mogen 
we het Paasfeest met elkaar vieren.  
Als leden van de projectgroep 40dagenka-
lender hopen we dat het 40dagenboekje 
zinvol is geweest in uw weg naar Pasen 
toe.  
 
We zijn blij dat we met verschillende ker-
ken uit Ridderkerk zoiets tot stand kunnen 
brengen, maar zijn vooral benieuwd hoe u 
als lezer het boekje ervaart. Wij doen ons 
best iets samen te stellen waar de mensen 
wat aan hebben. Graag horen we uw me-
ning hierover.  
 
Wilt u aangeven wat naar uw idee verbe-
terd kan worden, misschien weggelaten 
moet worden  of heeft u andere sugges-
ties? Wij willen graag reacties ontvangen, 
zodat we u hopelijk volgend jaar weer een 
goed of nog beter boekje  kunnen aanbie-
den.  
 
Uw reacties kunt u mailen naar Willie van 
Prooijen (w.prooijen4@kpnmail.nl)  of op 
een briefje schrijven (anoniem mag ook) 
en dat in de bus in de hal van de  kerk 
doen.  
 
Alvast  hartelijk dank voor de moeite.              
                 
Gezegende Paasdagen toegewenst,                                                                                                                 
Willie, René en Wilma 

PCOB 
 
Op woensdag 29 april houdt de Protes-
tants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)  
weer haar maandelijkse bijeenkomst. 
De heer K. Snijders uit Ter Aar presen-
teert een programma onder de titel: 
“De schepping in vier jaargetijden”. 
Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, 
duurt tot ca. 16.00 uur en wordt ge-
houden in de Christus is Koning Kerk 
aan het Dillenburgplein. Iedereen van-
af 50 jaar is van harte welkom. 
 
Informatie over het lidmaatschap 
PCOB: tel. 417660. 
A.Bos, secretaris PCOB. 
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NBG Bijbelleesrooster
  
 
woensdag 1  Marcus 14:1-11 
donderdag 2 Marcus 14:12-52 
vrijdag 3  Marcus 14:53–15:39 
zaterdag 4  Marcus 15:40-47 
zondag 5  Marcus 16:1-8 
maandag 6  Marcus 16:9-20 
dinsdag 7  Handelingen 19:21-34 
woensdag 8  Handelingen 19:35–20:6 
donderdag 9  Handelingen 20:7-12 
vrijdag 10  Handelingen 20:13-24 
zaterdag 11 Handelingen 20:25-38 
zondag 12  Handelingen 21:1-14 
maandag 13  Micha 1:1-7 
dinsdag 14  Micha 1:8-16 
woensdag 15  Micha 2:1-5 
donderdag 16  Micha 2:6-11  
vrijdag 17  Micha 2:12-3:4 
zaterdag 18  Micha 3:5-12 
zondag 19  Micha 4:1-8 
maandag 20  Micha 4:9-14 
dinsdag 21  Psalm 98 
woensdag 22  1 Johannes 1:1-10 
donderdag 23  1 Johannes 2:1-11 
vrijdag 24  1 Johannes 2:12-17 
zaterdag 25  1 Johannes 2:18-29 
zondag 26  1 Johannes 3:1-10 
maandag 27  1 Johannes 3:11-24 
dinsdag 28  Psalm 23 
woensdag 29  Hooglied 1:1-7 
donderdag 30  Hooglied 1:8-17 

Gebed in de stille week 
                              
 
 
 
 

Breng ons bij U, God 
bron van ons bestaan 
bodem van ons leven. 

 
Breng ons bij Uw zoon 

bij zijn bedden in de hof. 
 

Breng ons bij zijn moeder 
en bij haar tranen. 

 
Breng ons bij de mens die zijn 

leven inzette voor ons. 
                               

Breng ons bij uw mensen 
die lijden in deze wereld. 

Omdat hun recht onthouden wordt, 
hun verkiezingen ontstolen werden. 

 
Breng ons bij ons geloof  

Dat zo vaak verborgen is. 
 

Breng ons bij alles  
wat leeft in ons 

aan geloof, aan blijdschap,  
aan liefde en vreugde. 

 
Maak ons open voor Uw leven 

voor Uw diepe  ontferming  
voor Uw liefde 

 
Keer ons naar U.  

De kerk staat voor u open 
 
Zaterdag 9 mei 2015: vanwege de wielerronde en open molen-
dag een dag waarop Rijsoord in beweging is en vele bezoekers 
zal verwelkomen.  
 
Ook als kerk willen we gastvrij zijn en daarom zullen op deze 
zaterdagmiddag onze deuren wijd open staan voor ieder die 
langs komt. Tussen twee en vijf uur kunt u binnenlopen om 
eens rond te kijken, voor een kop koffie of een praatje. Ook 
zijn enkele interessante naslagwerken in te zien, zoals de doop-
boeken van de gemeente. De geschiedenis van het liedboek wordt toegelicht en ook is er 
filmmateriaal te zien van de laatste startzondag in "het struweel".  
  
Van drie tot half vier zal organist Jacob van Nes de oren van alle bezoekers verrassen 
met de klanken van ons mooie orgel. 
 
We hopen gasten van buiten én van binnen de kerkgemeenschap te ontmoeten op deze 
middag. In Rijsoord zal middels posters en een huis-aan-huis folder ook aandacht gege-
ven worden aan deze mogelijkheid om de kerk te bezoeken op 9 mei.  
 
Zaterdag 9 mei dus. Wij zijn er. U komt toch ook? 
 
Hartelijke groet van de commissie GOT 
Ellie, Jannie, Herman, Gerard, Nico en Cora  



Inloopochtenden  
U bent van harte welkom  op de inloopochtenden op  2 en 16 april Waar?      In de Fontein Hoe laat?  Vanaf 10.00 uur  

… voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!       
    
   
 Tot ziens! 
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C.M.V. Passage 
 
Op dinsdag 21 april is weer onze ledenavond in de 
Hoeksteen deze keer komt mw. Rozendaal van taxa-
tiebureau Kunst & Antiek uit Rotterdam en omstre-
ken een presentatie geven, mw. zal uitleggen wat 
haar werk inhoud. De dames mogen allemaal iets 
meenemen van thuis waar ze van denken dat het 
echt de moeite waard is, dan zal mw. Rozendaal dit 
taxeren. Dus dames kijk eens goed in u huis rond 
wie weet komt u iets tegen wat misschien meer 
waarde heeft dan u denkt, we gaan er van uit dat 
het een fijne avond gaat worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage 
Pauly Bestebreurtje 

Bazaar 2015 
  
De eerste vergaderingen voor het nieuwe bazaarjaar alweer 
achter de rug, het doel bijna rond en nu nog een gevulde opslag 
met vele mooie, leuke, nuttige of vrolijke tweedehands goe-
deren… 
  
Daarom gaan de deuren van de opslag weer wagenwijd open op: 
  
Zaterdag, 11 april a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
  
Wij zien jullie allen graag weer komen! 
  
Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie, 
  
Dick, Nathan, Henk, Sander, Arjan, Daphne, Janneke en Diana 

La Pipe 
 

U/Jij bent van 
harte welkom 

voor een praatje, 
glaasje, kortom 
voor de gezellig-
heid, in de Fon-
tein op de 30+ 
ontmoetings-

avond. 
 

We zijn open op 
10 april 

Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) zoekt... 
 
Het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) is een platform van alle diaconieën van Rid-
derkerk. Het is een club die ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar komt. Het IDB houdt 
zich bezig met vooral diaconale zaken die we als gezamenlijke diaconieën kunnen op-
pakken, zoals bijvoorbeeld de Voedselbank, armoede bestrijding, Schuldhulpmaatje en 
een Kerstpakkettenactie. Het IDB heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester 
die enthousiast het IDB inhoud geven. De huidige secretaris heeft heel lang veel werk 
verzet en heeft aangegeven te stoppen. Het IDB is dus op zoek naar een secretaris. 
 
Wat dat inhoudt? Hier een greep uit zijn of haar taken: 
- voorbereiden overleg (samen met voorzitter  via Skype of andere online media) 
- maken en verzenden van de agenda 
- verslaglegging 
- schrijven en verspreiden van artikelen voor kerkbladen en wijkbladen 
- uitnodigen college-leden bij bijeenkomsten 
- plaatsen van artikelen in lokale media 
- feeling houden met Voedselbank en Schuldhulpmaatje 
 
Het is mooi als de secretaris ook een netwerk heeft van mensen bij de gemeente en/of 
maatschappelijke organisaties. Maar dit is geen voorwaarde. Al met al een prachtige, 
veelzijdige job waar voldoening uit te halen is en waar je kan bijdragen aan het op de 
kaart zetten van dienstbaarheid van de kerken aan de samenleving. 
 
Heb je interesse of vragen over de functie? Neem dan contact op met  
Constantijn Rijsdijk  (Voorzitter) via 0180-435358 of constantijnrijsdijk@hotmail.com 
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 Wie komt ons koor versterken?? 
 
Ons koor, het Christelijk Gemengd Koor “de Levensbron” heeft 
de laatste jaren te kampen met een teruglopend ledenaantal. 
Bestond het koor 5 jaar geleden nog uit ca. 100 leden, nu zijn 
we met 72 leden.  
Het koor, dat onder leiding staat van Bert Kruis ( hij is dirigent 
bij meerdere koren) wil dan ook graag nieuwe leden. De ge-
middelde leeftijd is nu vrij hoog en dat willen we graag wat 
jonger zien. 
 
Ons repertoire is van behoudend tot meer nieuwe zangstukken.  
De afgelopen jaren hebben we enkele oratoria ten gehore mogen brengen; dat zijn 
vaak toch ook weer niet de gemakkelijkste muziekwerken. Enkele keren per jaar wer-
ken we mee in een kerkdienst of zangavond niet alleen in de Levensbron maar ook el-
ders. 
 
Volgend jaar hopen we opnieuw de passie-cantate “Lam Gods” uit het oratorium ” Van 
Liefde Ongekend” van Johan Bredewout en Hans de Ruiter uit te voeren. 
We repeteren wekelijks op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in het kerkgebouw 
de Levensbron aan de Jan Luykenstraat in Ridderkerk. Halverwege wordt de repetitie 
onderbroken met een koffiepauze. 
 
De gezelligheid is groot en de contributie vrij laag.  
Ook de koffie is van uitstekende kwaliteit en niet duur. 

 
Dus:  
wat houdt u tegen om eens te komen luisteren? 
Op onze website: koor-levensbron.nl vindt u meer 
gegevens over ons koor. 
 
Wij hopen dat nieuwe leden zich zullen aanmelden 
of zo eens komen luisteren. 
 

Toerustingsavond over Palliatieve sedatie  
 
Met palliatieve sedatie kan iedereen te maken krijgen. Als een van uw ouders, uw 
partner of een andere zeer dierbare stervende is dan wordt daar vaak met naasten 
over gesproken. Maar wat is het eigenlijk? De laatste jaren wordt palliatieve sedatie 
steeds vaker toegepast. Hoe komt dat? Is sterven vandaag soms lijdensvoller en moei-
lijker dan vroeger? 
 
Vooraf moeten we de vraag stellen wat palliatieve sedatie precies is en hoeveel men-
sen er van weten. Sommige deskundigen noemen het ‘sterven onder narcose’. Weer 
anderen omschrijven het als ‘een stervende in slaap brengen’. Deze omschrijvingen 
zijn juist. Maar is palliatieve sedatie een vorm van euthanasie? Kan een patiënt vragen 
om sedatie? 
 
Op al deze vragen hoopt dr. A.A.Teeuw in te gaan. Hij is als arts verbonden aan ver-
schillende verpleeghuizen en kent de problemen rond palliatieve sedatie vanuit de 
praktijk. Daarnaast heeft hij theologie gestudeerd. 
 
We hopen op een leerzame avond,  op woensdag 22 april in de Christus is Koning-
kerk 
 
Adres: Juliana v. Stolberglaan 
Aanvang: 20.00 u. 
Toegang is gratis 
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Uitleg symbolische bloemschikking in de 40-dagentijd en Pasen 
 
Het thema voor de 40dagentijd en Pasen is "Open je handen" 
 
We volgen de lezingen zoals die in het oecumenisch leesrooster worden aange-
reikt. We leggen daarbij de nadruk op de evangelielezing die we verbinden met 
de psalm van de zondag. Voor het thema van de verschillende zondagen gebrui-
ken we de traditionele benamingen. 
De schikking zal in de 40dagentijd als basis steeds een jute ondergrond zijn met 
daarop een paars kleed. (Met Pasen een wit kleed.) 
Een stronk met daarop handen van draad die elke week anders van stand zullen 
zijn, zo zal ook de bloemschikking steeds anders zijn.       
 
Witte Donderdag:  
Op deze dag gedenken we hoe Jezus’ handen de voeten wasten van zijn leer-
lingen. Na de voetwassing vraagt Jezus zijn leerlingen om te doen als Hij. Waar 
en naar wie strekken wij onze handen uit? De handen in de symbolische schikking 
zijn iets naar voren gebogen. Uitnodigende handen zijn het, om te doen als Hij. 
Verder zien we een kan met water en een linnen doek. 
 
Goede Vrijdag:  
Op deze dag staan we stil bij het lijden en de kruisdood van Jezus. Achter de 
stronk met de handen staat een kruis. Eén hand is gebald vanwege de gebalde 
vuisten die nar Jezus werden opgestoken de andere hand staat open om de over-
gave van Jezus te symboliseren. Bij het kruis de rode anemonen, zij verwijzen 
naar het lijden van Jezus. 
 
Stille Zaterdag:  
Vandaag bevinden we ons nog in de schaduw van Jezus’ kruisdood. De handen in 
de symbolische schikking zijn geopend en iets naar elkaar toe gebogen als in rust. 
Voorzichtig breekt het licht van Pasen door, gesymboliseerd door enkele kleine 
witte bloemen.  
 
Pasen. Zondag 5 april 
Thema: Open je handen. Lezen: Psalm 118: 15-24 en Johannes 20: 1-18. 
Vandaag vieren we Pasen, het geheim van het leven dwars door de dood heen. 
Met open handen mogen we dat geheim vieren.  
Tussen de open handen zien we een schaal vol witte bloemen. Ze vertellen over 
de gave van het licht dat volop stroomt.  
Onze handen mogen dat licht doorgeven.  
Op de witte ondergrond zien we doorzichtige kralen als de tranen van Maria. 
Dwars door de tranen van verdriet en gemis heen breekt de hoop door.  
 
Werkgroep symbolisch bloemschikken 

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 322ste zondagavondzang die 
wordt gehouden op zondag 26 april a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de 
Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. 
De organist is André de Jager en Cor de Haan geeft leiding aan koor- en samen-
zang.  
We zingen deze avond o.a. ‘Heel de schepping, prijs de Heer’, ‘Daar is een Hel-
per groot van kracht’ en ‘Zolang ermensen zijn op aarde’. Het koor zingt o.a. de 
liederen: ‘In His Love’ en ‘Tollite Hostias’.  We sluiten de avond af met het lied 
’Wilhelmus van Nassouwe’. 
 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, Ries Knook  
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Republiek Rwanda - Provincie Zuid 

District Kamonyi 

Presbytery Remera 

Sub-parochie Kayonza 

 
Kayonza, 18 januari 2015 

 
Lieve broeders en zusters van Rijsoord, 

 
We zijn heel blij met uw Kerstkaart van 

30/12/2014 die we op 5 januari mochten ont-

vangen via Janny Oorebeek. Het nieuws dat we 

nu met u verbonden zijn heeft ons vervuld met 

grote vreugde, we willen u graag onze nieuwtjes 

vertellen.  

 
Wij zijn de sub-parochie Kayonza die valt onder 

de gemeente Bubazi vanaf het moment van de 

decentralisatie die plaatsvond op 12 maart 2014. 

Onze gemeente bestaat uit 1609 gelovigen, 757 

mannen en 852 vrouwen die als volgt verdeeld 

zijn: 
- Zondagsschoolleeftijd : 225 (13,9%) 

- Jongeren van 14-35 jaar : 547 (33,9 %) 

- 36 jaar en ouder : 837 (52%) 

 
De sub-parochie Kayonza heeft een basisschool 

met 526 leerlingen en 8 leerkrachten en een 

kleuterschool met 75 leerlingen en 1 leerkracht.  

We zijn in blijde afwachting van het bezoek van 

uw predikant Ds. Herman Offringa en Willem Ot-

te, lid van uw gemeente, die deze zomer ons 

zullen bezoeken.  

 
We wensen u alle goeds toe voor 2015. 

Dat de vrede en zegen van onze Heer altijd bij u 

moge zijn, 

 
Kayonza, 18 januari 2015 

Habimana Eliezer  

(chef van de sub-parochie Kayonza) 

Immaculée Mukampuhwe  

(voorzitter van het uitwisselingscomité) 

Mbarushimana Ephrem  

(vice-voorzitter van het uitwisselingscomité) 

Uitwisselingscomité  Paroisse Runda 
 
Runda, 22 december 2014  
Ter gelegenheid van Kerst en Nieuwjaar doet het ons een groot genoegen om aan alle christenen van Rijsoord onze beste wensen voor ge-luk en voorspoed te doen toekomen. 

De laatste tijd hebben er heel veel huwelijken plaats-gevonden in onze gemeente; dit verheugt ons allen zeer.  
Op 30 december jl. Is Kagina als missionaire gemeente erkend door de lokale authoriteiten van het dis-trict Kamonyi. Samen heb-ben we een inhuldigings-feest gevierd.  Gihara blijft een missionaire gemeente.   

Tijdens de Kerstdagen zllen we een mooie avond houden waaraan al de koren uit on-ze gemeente zullen mee-doen. 
 
Ontvang onze hartelijke groeten. Dat God u zegene…  
Namens de Paroisse Runda Timothée Rwagashayija  - voorzitter van het uitwis-selingscomité 
Marie Madeleine Mukamanzi - pasteur van de paroisse 

Nieuws uit Rwanda 
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Avondmaalscollecte Project 
In het verleden hebben we er voor gekozen alle avondmaalscollecten van een jaar te 
laten toekomen aan een project. Ook dit jaar willen we dit doen. Dit jaar hebben wij 
als diaconie er voor gekozen om het Jeugddorp ‘de Glind’ van de Rudolphstichting te 
steunen. 
 
Jeugddorp De Glind 
In De Glind wonen ongeveer 150 uit huis geplaatste kinderen en jongeren, voorname-
lijkin de 25 gezinshuizen. Door allerlei problemen kunnen deze kinderen niet meer 
thuiswonen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mishandeling, verwaarlozing of verslavings-
problemen van de ouders, maar ook om ernstige lichamelijke en/of verstandelijke be-
perkingen of gedragsproblemen van de kinderen zelf. 
 
De Rudolphstichting is eigenaar van grond en gebouwen in De Glind. Zij biedt een 
tiental organisaties de ruimte voor hulp en zorg aan uit huis geplaatste kinderen en 
jongeren. Daarnaast subsidieert de stichting voorzieningen in het dorp zoals het 
zwembad, de kinderboerderij, de voetbalclub en het dorpscentrum. In dat dorpscen-
trum– Glindster – zijn veel naschoolse activiteiten. Kinderen en jongeren komen er 
sporten, knutselen, muziek maken of gezellig in de soos hangen. Ook biedt het cen-
trum horeca-en concertmogelijkheden. Door een leerwerktraject kunnen jongeren er 
praktijkervaring op doen in de horeca. 

Inspiratie 
 
Ja, die zou ik graag op dit moment hebben… inspiratie om iets in 
Rijsoord aan ‘t Woord te schrijven over onze vrienden, broeders en 
zusters in Rwanda. 
Ik probeerde inspiratie op te doen op internet door “Rwanda” op 
Google in te typen. Ik bladerde ook eens door ons 40 dagen boekje  
“open handen” en door de retraite mailtjes die ik via een klooster-
groep in deze 40 dagen elke dag ontvang.  
Het thema daarvan is “Eeuwig duurt zijn trouw”. 

En natuurlijk dacht ik aan de kleine projecten waarvoor wij in deze 
tijd in onze kerk sparen. Mensen in Rwanda helpen een toekomst 
op te bouwen  door bijv. een opleiding kunnen volgen, wat geiten 
te kunnen kopen of zaad enz. U hebt daarover kunnen lezen in het 
februarinummer.  
In al deze voor mij “inspiratiebronnen” vond ik een gemeenschap-
pelijk thema, ook al werd het steeds vanuit een ander gezichtspunt 
belicht: open staan voor je medemens. Dichtbij en ver weg. 
Wie of wat hij of zij ook is. 

Daarom  stel ik in dit verband een vraag, die ook op 11 maart in “open handen” werd 
gesteld: voor wat en  wie zou u/jij kunnen bidden? 
Klinkt makkelijk, toch? Of.. zit er aan een gebed ook wat vast? Persoonlijk denk ik van 
wel. Als je voor iets of iemand bidt, sluit je die persoon of die situatie ook in je hart. 
Anders heeft een gebed geen waarde. En zijn het alleen zakelijke woorden. 
Als ik voor de mensen in Rwanda bid, gééf ik ook om hen. Leef ik mee met hun blijd-
schap om groei in een gemeente, persoonlijke groei. Probeer ik de pijn ( en het moei-
lijk vergeven ) van wat de genocide heeft aangericht tussen mensen mee te voelen. 
Omzien naar de ander is niet alleen een open oor hebben, maar luisteren met je hart. 
Met open handen, zo baden de Israëlieten. Dat is toch mooi, want met dichte handen 
kun je niet geven. 
 
De inspiratie kan wel eens weg zijn, maar gelukkig gaat het hart 
van God nóóit op vakantie. Sterker,  het grootste feest van zijn 
liefde ligt voor ons: Pasen! Dat we daar met elkaar, hier en in 
Rwanda naar uit kijken… met open handen en open harten. 
 
 Namens ZWOE, Greet Lodder   



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

15 

Opvang in een gezin 
De Rudolphstichting is sterk vóór opvang in gezinsvormen, omdat deze vorm voor kin-
deren heel goed werkt. In de reguliere jeugdzorg krijgen kinderen in een leefgroep 
binnen vierentwintig uur met steeds weer andere begeleiders te maken.  
Een gezinshuis wordt gerund door ouders die er vierentwintig uur per dag en zeven 
dagen per week zijn. Het biedt structuur, continuïteit in zorg en veiligheid binnen de 
omgeving van een bestaand gezin. Dit is een wezenlijk verschil. Daarom werkt de Ru-
dolphstichting, samen met andere partijen, aan de groei van het aantal gezinshuizen 
in Nederland. 
 
Bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen 
In Nederland zijn maar liefst 45.000 kinderen en jongeren uithuisgeplaatst en kunnen 
niet meer in het gezin van hun biologische ouders wonen. Het VN-verdrag voor de 
Rechten van het Kind schrijft dat: “een kind dient op te groeien in een gezin, in een 
sfeer van geluk, liefde en begrip”. Dit geldt dus ook voor uithuisgeplaatste kinderen. 
Ruim 20.000 uithuisgeplaatste kinderen wonen in een pleeggezin, de andere helft in 
een leefgroep. Slechts 700 van hen kunnen in een gezinshuis wonen. Dat is té weinig. 
Daarom hebben de Rudolphstichting, Gezinshuis.com, Stichting Het R.C. Maagdenhuis 
en Stichting Kinderpostzegels Nederland het initiatief genomen voor Alliantie Kind in 
Gezin. 
 
Alliantie Kind in Gezin wil de huidige opvang in gezinsvormen versterken en uitbrei-
den, zodat meer kinderen en jongeren van deze zorg kunnen profiteren. De doelstel-
ling van de Alliantie is om binnen 10 jaar te bouwen aan 10.000 inhuisplaatsingen. Zo-
dat nog meer uithuisgeplaatste jongeren kunnen zeggen: “Het was een familie en een 
familie was precies wat ik nodig had. Gewoon een gezinsleven.” 
 
Kerk in Actie is één van de partners van Alliantie Kind in Gezin en ondersteunt de 
missie. 
 
Eerdere projecten 
In de afgelopen jaren heeft de Rudolphstichting ook andere projecten ontwikkeld, zo-
als: 
• Kinderhospice De Glind. Het was in 2004 een van de eerste hospices in Nederland 

voor ernstig zieke kinderen. Deze kinderen komen voor een paar dagen, een 
weekend of een week naar het hospice. 

• De Wijde Mantel, een woonvorm voor ernstig gehandicapte kinderen met hun ou-
ders. Deze woonvorm startte in 2007. De unieke opstelling van het ouderlijk huis 
en de zorgappartementen maakt het mogelijk dat de ouders hun kind niet in een 
instelling hoeven te plaatsen, maar dat het dichtbij huis kan blijven. In totaal 
wonen er zes gezinnen in De Wijde Mantel. Voor de zorg van het gehandicapte 
kind kunnen zij dankzij het ‘Persoonsgebonden Budget’ zorgmaatjes inhuren. 

 
Het werk van de Rudolphstichting is een voorbeeld van diaconaal werk voor kinderen 
in moeilijkheden. Door opvang en begeleiding in gezinshuizen geeft de Rudolphstich-
ting veel kinderen een hoopvolle toekomst. 
 
‘Als kinderen buiten de samenleving dreigen te vallen, moeten we een samenleving 
creëren waarin zij wel welkom zijn.’Deze uitspraak komt van dominee R.J.W. Rudolph 
(1861-1914), grondlegger van jeugddorp De Glind. Een man met 
visionaire ideeën over de opvang van kinderen en jongeren die 
niet langer bij hun ouders kunnen wonen. 
Deze man is nog steeds inspirator van de Rudolphstichting. 
 
Zoals u zult begrijpen heft ook deze stichting geld nodig om hun 
werk te kunnen voortzetten. Wij als diaconie nodigen u van harte 
uit om te geven tijdens de avondmaalscollecten van dit jaar. 
 
Uw diaconie  
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Opbrengst Collectes 
 
22 februari 2015  Kerk in Actie 40-dagentijd € 133,70 
 Onderhoud gebouwen € 103,55 
 Missionairwerk €   42,35 
 Spaardoos €   28,25 
 
1 maart 2015  Kerk in Actie Zending € 168,55 
 Onderhoud gebouwen € 127,95 
 Eigen jeugd €   59,40 
 Spaardoos €   48,70 
 
8 maart 2015  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat € 206,75 
 Onderhoud gebouwen € 159,45 
 Eigen jeugd €   77,20 
 Spaardoos €   41,30 
 
11 maart 2015  Kerk (Bidstondcollecte) € 311,75 
 Diaconie (Bidstondcollecte) € 151,55 
 
15 maart 2015  Diaconie (Bidstondcollecte) € 264,00 
 Kerk (Bidstondcollecte) € 259,25 
 Eigen jeugd €   55,20 
 Spaardoos €   76,30 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 21 februari 2015 t/m 20 maart 2015) 
 
Via mw. M. de Koning-Nugteren  voor de bloemen  €   10,00 
Via de Rabobank    voor de kerk   €   50,00 
Via de Rabobank    voor RATW    €   50,00 
Via de enveloppe Aktie Kerkbalans vaste vrijwillige bijdrage €   50,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Deurcollecte maand april 2015  
– Jeugdwerk Protestantse Kerk Nederland 
 
Geef het licht van Pasen aan kinderen 
 
Met Pasen vieren wij het feest van de opstanding. Maar het verhaal van de opstan-
ding van Jezus uit de dood is voor kinderen niet direct begrijpelijk.  
Voor Lotte bijvoorbeeld, 7 jaar oud. Ze verloor haar moeder aan kanker. Wat bete-
kent het verhaal van de opstanding van Jezus dan voor haar? Hoe kon Jezus uit de 
dood opstaan en mama niet?  
 
Bij zulke vragen is het waardevol als er iemand is waarmee Lotte kan 
praten. JOP, de jeugorganisatie van de Protestantse Kerk, traint kerke-
lijke werkers op het gebied van jeugdpastoraat en ontwikkelt daarvoor 
specifieke handvatten. Met de gemeente denkt JOP graag mee over het 
totale jeugdbeleid.  
Ook ondersteunt JOP de ouders via het tijdschrift ’Moments’, waarin 
ook het thema  ’rouw, afscheid en verder gaan’ aan bod zal komen.  
JOP gelooft dat de boodschap van Pasen een boodschap is die de moei-
te waard is voor ieder kind. Geef aan deze collecte en steun het be-
langrijke werk van JOP!  
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Tussenstand per 18 maart 2015:  
Door 155 leden is inmiddels een bedrag toege-
zegd, of direct overgemaakt, van € 65.002,00. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Van 63 leden hebben wij nog geen reactie ont-
vangen.  
Het wordt zeer op prijs gesteld als u het formu-
lier met uw toezegging via de post zou willen re-
tourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA 
Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten envelop-
pe afgeven aan één van de leden van het college, 
of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er. 
Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken 
naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 on-
der vermelding van “VVB 2015” (het formulier 
hoeft u dan niet meer in te sturen).    
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur/Penningmeester 

Vaste vrijwillige  
bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdra-
ge kunt u overmaken op 
IBAN rekening  
NL46 RABO 0355 4032 50  
t.n.v. de Gereformeerde 
Kerk Rijsoord, onder ver-
melding van “VVB 2015”. 
 
Als u de machtiging hebt 
ingevuld: de automatische 
incasso van de maand april 
vindt plaats op 
28 april 2015.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / 
Penningmeester CVK 

Persbericht - Themadag op vrijdag 10 april 2015 in Rotterdam voor 
iedereen die geraakt is door kanker 
Stichting Als kanker je raakt biedt zingeving, ondersteuning en ontmoeting 
 
Onder het thema Zin in Leven?! organiseert de stichting Als kanker je raakt een 
themadag voor iedereen die wordt geconfronteerd met kanker. Deze dag staat in 
het teken van ontmoeting, herkenning, erkenning en (geloofs)bemoediging en 
wordt gehouden op vrijdag 10 april 2015 van 10.30 uur tot 15.30 uur. De plaats 
van ontmoeting is het OOK Centrum, Maasstadweg 90,  
3069 DZ Rotterdam. 
 
Het doel van deze dag is om mensen, die door kanker worden geraakt, te onder-
steunen aan de hand van het thema Zin in Leven?! De dag heeft een afwisselend 
programma, gericht op de impact van kanker en de levens- en zingevingvragen die 
deze ziekte oproept. Vragen die gaan over kwetsbaarheid, over sterfelijkheid, 
over hoe nu verder? Waar kun je heen met vragen als: Waarom overkomt mij dit? 
Waar is God? Hoe pak ik het leven weer op? Hoe geniet ik van het leven?  
 
Er wordt op meerdere manieren bij het thema stilgestaan o.a. door gesprek, een 
creatieve workshop en het luisteren naar muziek. Tevens is er volop gelegenheid 
om elkaar, onder het genot van koffie/thee en een heerlijke lunch, te ontmoe-
ten. Alle workshopleiders hebben in hun werk en/of persoonlijke leven met kan-
ker te maken. Zij zijn zeer deskundig en weten vanuit eigen ervaring wat het be-
tekent om te leven met deze ziekte. De insteek is laagdrempelig, iedereen is wel-
kom, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. 
 
Wij nodigen geïnteresseerden hartelijk uit om, alleen of met anderen, vrijdag 10 
april a.s. vanaf 10.30 uur naar het OOK Centrum, Maasstadweg 90 in Rotterdam te 
komen. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Graag wel vooraf aanmel-
den. Meer informatie? Direct aanmelden? Ga naar www.alskankerjeraakt.nl of 
stuur een e-mail naar ontmoeten@alskankerjeraakt.nl.  
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Dankzij Oikocredit gaan Juans kinderen naar school 
 

Oikocredit, ontstaan vanuit de Wereldraad van Kerken, is al 40 
jaar succesvol met investeren in ondernemende mensen in ont-
wikkelingslanden. Het is onze missie om het leven van mensen of 
gemeenschappen met een laag inkomen duurzaam te verbeteren. 
Via Oikocredit worden zij in staat gesteld om een onderneming 
op te bouwen en daarmee zelf uit de armoede te komen. 

 
Zoals de leden van de fairtrade coöperatie Norandino in Peru. Doel van de coöperatie 
is om het leven van mensen ten positieve te veranderen, zowel op economisch als so-
ciaal gebied. Met behulp van krediet kunnen cacaoboeren als Juan Francisco Calle 
(65) hun handelspositie verbeteren en hun zelfstandigheid vergroten. En aangezien de 
coöperatie ook nog eens fairtrade gecertificeerd is, krijgen de boeren een premie bo-
venop de prijs voor hun producten. De coöperatie zorgt daarnaast voor opleiding en 
bijscholing van de boeren. Maar het belangrijkste is de zekerheid, zegt Juan. "We zijn 
minder afhankelijk van de markt en we krijgen goede prijzen."  
 
Met het lidmaatschap van de coöperatie is het inkomen van Juan aanzienlijk gestegen. 
Geld dat hij direct in het onderwijs van zijn vijf kinderen heeft geïnvesteerd. Juan 
moest zelf op zijn vijftiende al gaan werken, toen zijn vader overleed. Hij zorgde voor 
het huis en het land, terwijl zijn negen broers en zussen naar school gingen. Zijn 
grootste wens is dat zijn kinderen door onderwijs in staat zijn om een beter bestaan 
voor zichzelf op te bouwen. 
 
Oikocredit biedt de kans om zinvol te delen. Veel kerken en particulieren beleggen in 
Oikocredit. Wereldwijd dragen zo al meer dan 50.000 mensen en organisaties bij aan 
een rechtvaardiger maatschappij.  
 
Ga voor meer informatie over Oikocredit naar www.oikocredit.nl/wat-wij-doen  
of naar Coen Zuidema coenzuidema@ziggo.nl  0172 – 444 940 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

 
op  zondag 19 april  a.s. waaraan medewerken:  

 Het ‘Gemengd Koor Groot Veluwe’ o.l.v. Wim Magre     
Orgel Martin Mans  

piano Wilbert Magre   
Voorganger ds. L. Kruger   

 
en 
 

op  zondag 3 mei  a.s. waaraan medewerken:  
Het Gemengd Koor ‘His Voice’ uit Alblasserdam o.l.v. Jaco Mulder 

Organist Leo van Ravensbergen 
voorganger pastor Guus Ruijl  

 
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  en https://www.facebook.com/zingenmaaktblij 


