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Stencilen:  
Maandag 21 december 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  23 december 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand  

januari met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 18 december 

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  

 

Let op:  
I.v.m. de feestdagen dient kopij voor de maand ja-
nuari uiterlijk 18 december te worden aangeleverd 

Tel je zegeningen 

noem ze één voor één 

tel ze elke dag 

en vergeet er niet één 

 

Tel je zegeningen 

tel ze één voor één 

en je ziet Gods liefde 

door alles heen 
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Erediensten 

 

Zondag 6 december   2e Advent 

09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Chauffeurs : P. Bezemer en D.W. Alblas 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Kerk 

    2e voor het tekort van de kerk 

    Deurcollecte Pastoraat PKN 

 

Zondag 13 december   3e Advent 

Vanaf 09.10   Inzingen met Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 

Chauffeurs : J.J. de Koning en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e voor het tekort van de kerk 

    Deurcollecte Pastoraat PKN 

 

Zondag 20 december   4e Advent 

   Tevens Tienerviering 

   m.m.v. het Slikkerveers Mannenkoor 

09.30 uur : Ds. G. Olde uit Slikkerveer 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Chauffeurs : D.W. Alblas en J. IJsselstein 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Kerk 

    2e voor het tekort van de kerk 

    Deurcollecte Pastoraat PKN 

 

Donderdag 24 december Kerstnachtdienst 

22.30 uur : Ds. G.H. Offringa en Ds. A.H. Groen 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kledingbank Ridderkerk 

    2e Zending 

    Deurcollecte 

 

 

Vrijdag 25 december 1e Kerstdag 

10.00 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Martine Versteeg 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk in Actie Kinderen in de knel 

    2e voor het tekort van de kerk 

    Deurcollecte Pastoraat PKN 
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Zondag 27 december 

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Chauffeurs : A.C. Alblas en C.A. Alblas 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e voor het tekort van de kerk 

    Deurcollecte Pastoraat PKN 

 

Donderdag 31 december Oudejaarsavond 

19.00 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Kerk 

    2e voor het tekort van de kerk 

    Deurcollecte 

Advent 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht, 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

Advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin, 

we slaan een weg van vrede in, 

die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

Advent is durven dromen, 

is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen 

 
Van de cd ‘Wij zoeken een ster’ 
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Bij de diensten 
 
De Adventstijd is een periode van bezinning en inkeer, uitlopend op het feest van 
Kerst. De rode draad in de diensten van december wordt gevormd door de bijbellezin-
gen uit het evangelie van Lucas. Elke zondag zingen we een bijpassend couplet van 
een projectlied op de melodie van een bekend kerstlied. De kinderen van de neven-
dienst houden zich in deze periode bezig met hun eigen project over het thema tijd: 
tijd om te verwachten - tijd om te luisteren - tijd om op weg te gaan - tijd om te zin-
gen - tijd voor het licht. Ook is er iedere week een liturgische schikking met een vari-
atie op het thema De aarde raakt de hemel. Met woorden en liederen leggen we de 
verbinding tussen de verschillende thema’s en versterken zo de blijdschap van ons ge-
loof.   
 
Op zondag 6 december (2e Advent) is ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland onze voorganger. 
De lezing bij deze zondag is Lucas 1:26-38. We horen hoe de engel Gabriël een bezoek 
brengt aan Maria, een intiem gesprek. In de kindernevendienst gaat het over ‘tijd om 
te luisteren’. 
 
Op de 3e Adventszondag (13 december) lezen we hoe Maria op weg gaat om haar tante 
Elisabeth te bezoeken (Lucas. 1:39-56). Tijdens de kindernevendienst gaat het over 
‘tijd om op weg te gaan’. Ik ga deze dienst met enkele (jongere) gemeenteleden voor-
bereiden, maar ook van u als kerkgangers wordt een inbreng gevraagd. U krijgt gele-
genheid om een keuzelied op te geven, liefst passend bij de Advent en/of de bijbelle-
zing van de zondag. Zoekt u maar een mooi lied uit het nieuwe liedboek, maar u kunt 
ook kiezen uit ons blauwe zangbundeltje. Om onze organist niet teveel voor het blok 
te zetten wil ik u vragen om de liedkeus in de week voorafgaand aan de dienst aan mij 
door te geven; dat kan in de wandelgang, telefonisch (mijn antwoordapparaat is ge-
duldig), of per e-mail. Ook is er in deze dienst - nadrukkelijker dan anders - gelegen-
heid om voorbede te vragen.  
 
Op zondag 20 december is het 4e Advent. Ds. G. Olde uit Slikkerveer zal dan bij ons 
voorgaan. Bij de nevendienst gaat het over ‘tijd om te zingen’. Dat is heel toepasse-
lijk, want deze zondag ontvangen we het mannenkoor uit Slikkerveer. We zien uit aan 
naar een rijk gevulde, feestelijke dienst! 
 
De Kerstnachtdienst wordt gehouden op woensdagavond 24 december. Als thema is 
gekozen: Gods geschenk voor jou. Blijdschap, hoop, vergeving, bevrijding, deze woor-
den beluisteren we als een gave van God, ontvangen in het licht van zijn Geest. We 
overdenken het Kerstevangelie zoals Lucas dat schreef. Het gospelkoor Share uit Rid-
derkerk, onder leiding van dirigent Harm Jan Schenkel, zal deze boodschap muzikaal 
uitdragen. Het koor zingt vóór, tijdens en na deze dienst. Zoals u weet begint de 
dienst iets eerder dan voorgaande jaren, namelijk om 22.30 uur. Komt, verwondert u 
hier, mensen! 
 
Op 1e Kerstdag (donderdag 25 december) vieren wij de geboorte van onze Heer Jezus. 
Hier hebben we naar toegeleefd, nu is het tijd voor het Licht!  
 

De kinderen van de nevendienst weten nu …  
hoe laat het is, 

want in de geschiedenis  
van koning en keizer  
begint een verhaal:  

het licht zal gaan schijnen  
voor ons allemaal.  

 
In de kerk lezen we teksten en gedichten bij het Kerstfeest en we zingen bekende lie-
deren bij deze bijzondere dag. De dienst begint om 10.00 uur. 
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Voor de kerkdienst op zondag 27 december ontvangen wij ds. W. van Herwijnen uit 
Zwijndrecht. Op deze laatste zondag van het jaar, de zondag ná het Kerstfeest, herin-
neren wij ons de gebeurtenissen uit die bijzondere geboortenacht. Het is een onuit-
puttelijke schat die de Heer ons schenkt. Op het lezingenrooster staan teksten die de 
blijdschap van het feest voortzetten, zoals Jesaja 61 en het begin van hoofdstuk 62, 
Psalm 147, de lofzangen van Simeon en Anna in de tempel (Lucas 2).  
 
Op de avond van Oudejaarsdag, donderdag 31 december, gaat ds. C. Versteeg uit Bol-
nes bij ons voor. Het jaar loopt ten einde.  
We laten 2015 de revue passeren: wat heeft dit jaar ons gebracht aan geluk en zegen, 
maar ook aan zorgen of vragen?  
En wat – of waar – zal het nieuwe jaar ons brengen? We zoeken naar Gods kracht ín en 
vóór ons leven.  

 
God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde,  
oorsprong en doel en zin. (Lied 513:4).  
 

Wensen wij elkaar gezegende, feestelijke diensten toe, 

        en vrede en alle goeds in het nieuwe jaar! 
 
 
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 

Zieken(t)huis 
 
Dhr. P. van der Burg (Ds. Sleeswijk Visserstraat) verblijft voor revalidatie in Zorghotel 
Swinhove in Zwijndrecht.  
Mw. S.A. Leentvaar-Bestenbreurtje (Mauritsweg) werd opgenomen in Delta, Maas-
stadweg 96, 3079 DZ in Rotterdam.  
Dhr. J. de Waard (Voorn) ging opnieuw voor onderzoek naar het ziekenhuis, hij moest 
daar enkele dagen blijven, maar is nu weer thuis.  
 
In deze decembermaand vieren wij de komst van de Heer op aarde. Wij bidden om 
zijn aanwezigheid vóór en mét allen die leven met verdriet of zorgen, naar lichaam of 
geest. Wensen wij elkaar, hoe onze omstandigheden ook zijn, goede moed en zegen 
toe. 
 
Ds. G.H. Offringa 
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Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:  
 
H. D.W. Alblas 
Mauritshoek 22 
2988 EA Ridderkerk 
tel.: 0180 423566 
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 
 
Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 
verhuizing graag een bericht in verband 
met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in december 
 
23 dec.1933 
De heer H. van Hal 
Burg. de Zeeuwstr.412 
2982 BE Ridderkerk 
 
31 dec. 1933  
Mevrouw  A. Blaak  
Strevelszicht 8 
2988 AS Rijsoord 
 

Blijf geloven 
 

Blijf geloven in een toekomst  
ook al lijkt de kans maar klein  

 
Blijf geloven in een wereld  

die jouw wereld ook kan zijn  
 

Blijf geloven in het leven  
in je denken en je doen  

 
Blijf geloven in oprechtheid  

en in normen en fatsoen  
 

Blijf geloven in de vrede  
en een simpel kort gebed  

 
Blijf geloven in de mens  

die zich voor jou heeft ingezet 
  

Blijf geloven in het wonder  
dat jouw angsten overwint  

 
Blijf geloven in de onschuld  
en de glimlach van een kind  

 
Blijf geloven dat een ander 

 ook voor jou wat over heeft  
 

Blijf geloven in de liefde  
alle dagen dat jij leeft  

 
Blijf geloven in de waarde  
en het doel van je bestaan  

 
Blijf geloven dat de mensen  
eenmaal samen zullen gaan 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

 

3 en 17 december 

 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 
… voor de koffie zorgen wij, 

voor de gezelligheid zorgen we 

met elkaar!     
          

    
 Tot ziens! 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/jij bent van harte welkom  
voor een praatje, 
glaasje, spelletje,  

kortom voor de gezelligheid, 
in de Fontein  

op de 30+ ontmoetingsavond. 
 

We zijn open op iedere  
tweede vrijdag van de maand  

vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

Tot ziens op vrijdag 11 december 2015. 
 

De gastheren en gastdames: 
 

Dick en Gerard 
Arie en Ragnar 
Cora en Didi 
Jan en Arjan 
Bas en Derus 

Hartelijk gefeliciteerd! 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
dinsdag 1  Psalm 50:1-15 

woensdag 2  Psalm 50:16-23 

donderdag 3  Numeri 6:1-12 

vrijdag 4  Numeri 6:13-21 

zaterdag 5  Psalm 119:169-176 

zondag 6  Lucas 1:39-56  

maandag 7  Lucas 1:57-66 

dinsdag 8  Lucas 1:67-80 

woensdag 9  Psalm 28 

donderdag 10  1 Tessalonicenzen 1:1-10 

vrijdag 11 1 Tessalonicenzen 2:1-12 

zaterdag 12  1 Tessalonicenzen 2:13-20 

zondag 13  1 Tessalonicenzen 3:1-13 

maandag 14 Psalm 42 

dinsdag 15  1 Tessalonicenzen 4:1-12 

woensdag 16  1 Tessalonicenzen 4:13-18 

donderdag 17  1 Tessalonicenzen 5:1-11 

vrijdag 18  1 Tessalonicenzen 5:12-28 

zaterdag 19  Psalm 145 

zondag 20  Micha 5:1-5 

maandag 21  Micha 5:6-14 

dinsdag 22  Micha 6:1-8  

woensdag 23  Micha 6:9-16 

donderdag 24  Lucas 2:1-14 

vrijdag 25  Lucas 2:15-21  

zaterdag 26  Lucas 2:22-35  

zondag 27  Lucas 2:36-40  

maandag 28  Lucas 2:41-52 

dinsdag 29  Micha 7:1-7 

woensdag 30  Micha 7:8-13  

donderdag 31  Micha 7:14-20 

C.M.V. Passage 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 15 december hopen we met 
elkaar Kerstfeest te vieren.  Dit vieren 
we samen met de H.V.G. (bid en werk) 
en de bejaardensociëteit van Rijsoord. 
 
De bijeenkomst wordt gehouden in de 
Gereformeerde Kerk, Rijksstraatweg 95 
te Rijsoord.  
 
Medewerking wordt verleend door de 
zanggroep "Viviane" onder leiding van 
Teuni van Andel. René Barnard zal ons 
op het orgel begeleiden tijdens het ge-
zamenlijk zingen van bekende Kerstlie-
deren.  
 
Deze avond wordt van harte aanbevo-
len, ook niet-leden of oud-leden van 
Passage zijn van harte welkom.  
De avond begint om 19.45 uur, de Kerk 
is open vanaf 19.15 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage, 
Pauly Bestebreurtje 

Giften C.v.D. 
 
Ontvangen via Dhr. H. Bestebreurtje  voor de diaconie       €   10,00 
Ontvangen via Mw. C. IJsselstein  voor de bloemen           €     5,00 
Ontvangen via Dhr. K. IJsselstein  voor de kerstpakketten  €   30,00 
Ontvangen via de bank    voor de dankstond           € 100,00 
  
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor uw gift 
  
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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Opbrengst Collectes 
 
 
25 oktober 2015  Kerk        € 202,85 
    Onderhoud gebouwen     € 147,30 
    Kerk in Actie Zending     €   81,69 
 
1 november 2015  Diaconie (avondmaalscollecte)   € 213,60 
    Voor het tekort van de kerk   € 251,65 
    Eigen jeugd      €   61,84 
 
4 november 2015  Kerk (dankstondcollecte)    € 628,70 (*) 
    Diaconie (dankstondcollecte)   € 200,20 (*) 
 
8 november 2015  Diaconie (aanvulling dankstondcollecte) € 218,75 (*) 
    Kerk (aanvulling dankstondcollecte)  € 410,97 (*) 
    Eigen jeugd      €   63,11 
 
15 november 2015  Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat  € 218,72 
    Voor het te kort van de kerk   € 314,92 
    Eigen jeugd      €   69,92 
 
 (*)  exclusief nagekomen bedragen via de Rabobank    
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 24 oktober 2015 t/m 20 november 2015) 
 
Via dhr. B. Sintemaartensdijk   voor de kerk    €   20,00 
Via de Rabobank     voor de kerk     € 150,00 
Via de bus in de hal van de kerk   voor de Solidariteitskas 2015 €   10,00 
Via mw. N.H.S. van Gameren-van der Burg voor de Solidariteitskas 2015 €   20,00 
Via de Rabobank     voor de dankstondcollecte  €   25,00 
Via de Rabobank     voor de dankstondcollecte  € 300,00 
Via de Rabobank     voor de dankstondcollecte  € 400,00 
Via de Rabobank     voor het te kort van de kerk € 200,00 
Via dhr. W.A. IJsselstein    wijkgeld Elisabeth   €   90,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Vaste vrijwillige bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN 
rekening NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde 
Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2015”. 
 
Als u de machtiging hebt ingevuld: de automatische incasso 
van de maand december zal plaatsvinden op 28 december 
2015. 
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CvK 
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Uw aandacht wordt gevraagd 
 
Wij zijn gewend dat de 2e collecte 
meestal bestemd is voor het onder-
houd van onze gebouwen.  
Aangezien wij ook dit jaar weer af-
stevenen op een tekort van bijna 
17000 euro, vraagt het college van 
kerkrentmeesters in de maand de-
cember uw aandacht specifiek voor 
de 2e collecte. In deze maand, met 
uitzondering van de kerstnachtdienst, 
zullen we met deze rondgang collec-
teren voor het tekort.  
Wij hopen, en rekenen erop, dat u 
ons zult helpen het tekort tot een mi-
nimum te beperken.  
Deze collectes worden u van harte 
aanbevolen. 

Deurcollecte in de maand decem-
ber – voor het Pastoraat van de 
Protestantse Kerk 
 
Pastoraat is tijd nemen voor elkaar. 
Tijd voor elkaar nemen is in onze jachtige 
tijd niet vanzelfsprekend.  
Vaak luisteren we maar half. Daardoor 
gaan er dingen mis.  
 
De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat 
om goed luisteren naar elkaar, om omzien 
naar elkaar.  
We hebben aandacht voor ouderen, voor 
zieken, voor mensen in een moeilijke situ-
atie zoals echtscheiding of werkeloosheid.  
Maar het pastoraat vindt in deze tijd, 
waarin minder mensen in de kerk komen, 
steeds meer buiten het kerkgebouw plaats. 
Dat vraagt om nieuwe benaderingen, nieu-
we vormen.  
 
De deurcollecte in de maand december is 
bestemd voor handreikingen en cursussen 
waardoor pastoraal werkers kennismaken 
met nieuwe vormen van pastoraat en er in 
getraind worden.  
Deze collecte wordt van harte aanbevolen! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Bang 

 

Jij bent bang. Ik ben bang. 

Jij bent bang om dood te gaan in de oorlog in jouw land. 

Ik ben bang dat je die oorlog meeneemt naar het mijne. 

Jij bent bang dat de grenzen voor je neus zullen worden gesloten. 

Ik ben bang dat er veel mensen met verkeerde bedoelingen  

hier naar toe komen. 

Jij bent bang dat je niet welkom bent in Europa. 

Ik ben bang dat je mijn cultuur niet zult begrijpen. 

Jij bent bang dat je nooit meer terug naar je huis kunt. 

Ik ben bang dat je nooit meer naar huis terug wilt. 

Jij bent bang dat wij je niet willen helpen. 

Ik ben bang dat jij de hulp niet zult waarderen. 

Jij wilt vast niet dat ik bang ben. 

Ik wil ook niet dat jij bang bent. 

Laten we er dan samen voor zorgen dat onze angsten ongegrond zijn. 

 

(auteur: Marleen Vlastuin, Rotterdam) 

Ingezonden door Norma Haasjes 
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Symbolisch bloemschikken advent en kerst 2015 
 
Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en 
Kerst is: "De hemel raakt de aarde". 
 
De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit Lucas 1 en 2. Het oecumenisch lees-
rooster geeft deze lezingen als alternatief spoor. We beleven weken van verwachting, 
van uitzien naar wat komen gaat. Het zijn allemaal momenten waarop de hemel de 
aarde raakt. 
 

Symboliek in de schikkingen: de basis voor elke schikking is 
een coco galera.  
Dit is een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie 
gebogen vorm die aan één kant open is. De bovenkant loopt 
uit in een smalle en dunne punt. Dit uiteinde is zo dun dat 
de overgang bijna niet te zien is. Met deze vorm symbolise-
ren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant 
van het blad loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat 

voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd 
over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien we een rode bloem in iedere 
schikking. Ook de advents kaarsen staan bij de schikking.  
 
6 december tweede adventszondag. 
Thema: De hemel raakt de aarde. Lezen: Maleachi 3: 1-4  Lucas 1 26-38 
Op deze tweede zondag van advent horen we hoe de engel Gabriël bij Maria komt om 
haar te vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet 
geven. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. 
Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paars 
kleed. De witte lelie staat voor de zuiverheid van Maria en een rode bloem staat sym-
bool voor het ontvangen van Gods Geest.  
Twee adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van 
Kerst.  
 
13 december derde adventszondag 
Thema: De hemel raakt de aarde. Lezen: Sefanja 3: 14-20  Lucas 1: 39-57 
Op de derde zondag van de advent is de kleur roze. Midden in deze donkere dagen 
breekt er al iets van Gods licht door. Lucas beschrijft de ontmoeting tussen twee 
vrouwen die beiden te maken hebben met een bijzondere zwangerschap. De twee 
vrouwen zoeken steun bij elkaar en begroeten elkaar met woorden van zegen. Ze her-
kennen elkaar in hun zorg en blijdschap.  
Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paarse 
en een roze doek. De boog in de schikking maakt de verbinding tussen deze twee vrou-
wen zichtbaar. De rode bloem als zichtbaar teken van de Geest.  
Drie adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van 
Kerst.  
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20 december vierde adventszondag 
Thema: De hemel raakt de aarde. Lezen: Micha 5: 1-4a  Lucas 1: 7-80 
Op deze vierde zondag van advent horen we over de geboorte van Johannes. Wanneer 
het kind van Zacharias en Elisabeth geboren is krijgt Zacharias zijn stem terug en zingt 
een uitbundig loflied waarbij hij herinnert aan de belofte van de profeten, dat God 
zich om Israël zal blijven bekommeren. 
Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paars 
doek. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin 
Zacharias gevangen zat.  
Vier adventskaarsen branden, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van 
Kerst.  
 
25 december Kerst 
Thema: De hemel raakt de aarde. Lezen: Jesaja 52: 7-10  Lucas 2: 15-20 
De profeet Jesaja brengt een boodschap van hoop en troost in een moeilijke tijd. Het 
is een boodschap om naar uit te kijken. Tegelijkertijd is het een oproep om in het hier 
en nu je ogen goed de kost te geven, om te zien waar de hemel de aarde raakt in het 
dagelijks leven.  
Vandaag vieren we dat het Licht van God onder ons is gekomen, gesymboliseerd in de 
uitbundige witte schikking en de vele lichtjes bij de schikking. 
 
Werkgroep symbolisch bloemschikken 

Tienerviering 
 
En dan... opeens... is het de laatste maand van het jaar. De 
feestelijke maand, met de Sint, maar vooral met het Kerstfeest, 
wat we samen kunnen en mogen vieren. 
Het feest van het Licht! 

 

Wij willen jullie en allen die dit lezen een 

Liefdevol en Licht Kerstfeest toewensen 
 
Ook dit jaar hebben de tieners voor hun "kerstcadeau" een goed 
doel gezocht. Het doel wordt bij de mededelingen in de kerk 
vermeld en in de volgende Rijsoord aan ‘t Woord ook bekend 
gemaakt. In de viering van november hebben we het doel me 
elkaar besproken. 
De viering van december is zondag de 21e, het thema hiervoor is nog niet bekend, 
maar dat horen jullie via de mail. 
 
Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zon-
der uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. En neem gerust iemand mee. 
 
 
Alles op een rijtje:  Tienerviering zondag 21 december 2015 
           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 21 december  2015, 
 Janis, Elize, Elselien en Heleen 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

12 

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 november  2015 
 
Ds. Offringa leest psalm 67. De heer Versteeg gaat daarna voor in gebed. 
 
De kerkenraad besluit om de gemeenteavond over ‘de toekomst van de Opstandings-
kerk’ te houden op 16 december 2015. De gemeenteleden ontvangen daarvoor een 
aparte uitnodiging.  
 
De kerkenraad staat stil bij bijzonderheden in de verschillende wijken, waaronder 
vanzelfsprekend het wel en wee van enkele gemeenteleden. Ds. Offringa geeft een 
korte toelichting op zijn werkzaamheden van de afgelopen periode. 
 
De kerkenraad stelt de begroting 2016 en het collecterooster 2016 vast. 
 
Vanuit het College van Kerkrentmeesters wordt aandacht gevraagd voor het tijdig 
dichtdraaien van de verwarming. De advertentieruimte in Rijsoord aan ’t Woord is vol. 
Tevens is op de website melding gemaakt van de ANBI-status van de kerk. 
 
Er wordt een toelichting gegeven op de zgn. VOOR-diensten. Dit betreft een vijftal 
oecumenische diensten in Ridderkerk op zondagmiddag. We sluiten (vooralsnog) niet 
aan. Wel wordt melding gemaakt in Rijsoord aan ’t Woord dat deze diensten worden 
gehouden. 
 
Er wordt vrij uitvoering gesproken over de mogelijkheid aan te sluiten bij de activitei-
ten van de jongerenwerker Jolanda v.d. Pol vanuit de Levensbron. Het biedt een goe-
de kans om de ‘oudere jeugd / jong volwassenen’ binding te laten houden met de 
kerk. Het geniet de voorkeur om dit samen met Bolnes en de Levensbron te doen. Be-
sloten wordt positief tegenover het idee te staan en mevrouw V.d. Pol uit te nodigen 
voor de volgende kerkenraadsvergadering. Hierbij wordt dan ook de jeugdraad uitge-
nodigd. 
 
Op 13 december zal tijdens de dienst in ieder geval in de voorbede aandacht worden 
geschonken aan de vluchtelingenproblematiek, Ds. Offringa gaat dan voor. Hij zal ook 
de jeugd erbij betrekken. 
 
De kerkenraad stemt in met het houden van een gezamenlijke dienst op Hemelvaarts-
dag afwisselend in de Levensbron, Bolnes en Rijsoord.  
 
De leden van de kerkenraad staan uitvoerig stil bij de ingekomen reacties van ge-
meenteleden over ‘de toekomst van de Opstandingskerk’. Ze getuigen van een grote 
betrokkenheid bij en van de gemeente. De ideeën zijn diverse van aard. Een werk-
groep bestaande uit mevrouw M. Verveer en de heren C. Ablas, J. de Koning, Ds. H. 
Offringa, T. Versteeg en R. Visser zal e.e.a. verder uitwerken. Bij de uitwerking wordt 
ook de jeugd betrokken. Deze uitwerking zal worden besproken tijden de kerkenraads-
vergadering van 25 november en als concept-voorstel worden voorgelegd aan de ge-
meente op 16 december 2015. 
 
De heer Sintemaartensdijk eindigt de vergadering met een gedicht, waarna de voorzit-
ter de vergadering sluit. 
 
Ronald Visser 
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Comité de Jumelage Presbytery Remera Paroisse Runda Rwanda 
 
Aan de gemeente van Rijsoord 
 
Runda, 11 juli 2015  
Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, wij groeten u in naam van Jezus.  

 
We waren erg blij dat de delegatie van 2015, en in het bijzonder dominee Her-

man Offringa van uw gemeente en Willem Otte, onze gemeente een bezoek 

heeft gebracht op 28 juni 2015. Het was een groot genoegen voor al onze gelo-

vigen, we hebben een speciale dienst georganiseerd met veel dans en zang van 

de koren Amahoro (Vrede). Samen met de Nederlandse delegatie hebben zij het 

uitwisselingslied gezongen Abatwaramucyo (licht van Christus) dat door de  ou-

de moeders en het koor Abavandimwe (broederzangers) is geschreven.  

Na de dienst hebben we samen gegeten en daarna waren we in de gelegenheid 

ideeën uit te wisselen over onze samenwerking en activiteiten van de gelovi-

gen, ook vruchten van onze Jumelage net zoals de activiteiten om de ouderen 

van onze gemeente te ondersteunen. 
Bedankt voor de mooie cadeau’s. 
 
In Rwanda is het in de maanden juni tot begin september een periode van 

warmte met een beetje stof maar het is een mooie periode voor grote evangeli-

satie-concerten. Dit jaar is dit georganiseerd door het koor Abavandimwe, waar 

ze hun nieuwe video met negen liederen hebben gepresenteerd. De video heet 

Dushonge duhishiwe, wat betekent: ‘Als we het geloof hebben, heeft de hemel 

goede dingen voor ons in petto’. Er waren meer dan 2000 gelovigen van ver-

schillende kerken verzameld.  
 
Vanaf 26 tot 30 juli 2015 zullen 22 Zwitserse gasten ons bezoeken van de afde-

ling missionaire uitwisseling. Ze komen ook naar Runda omdat ze betrokken 

zijn, samen met de EPR, bij de scholengemeentschap Runda-Isonga. Het wordt 

een groot feest om met hen ook nieuws uit te wisselen en hen te ontmoeten. 

 
Namens onze kerk doet het ons een groot genoegen u de video toe te sturen 

van het koor Abavandimwe. Onze warme groeten namens de predikant, kerkenraad en gelovigen van Runda. 

 
De voorzitter van het uitwisselingscomité , Philippe Niyonzima  

Brief uit Rwanda 

PCOB 
 
Op woensdag 16 december houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer 
haar maandelijkse bijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Kerst.  
Ds. A. Schipper uit Rotterdam laat tientallen kerststallen 
zien en vertelt erover. 
De bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 
uur en wordt gehouden in de Christus is Koning Kerk aan 
het Dillenburgplein. 
Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom. 
 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660. 
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Kort verslag Sari vergadering 
 
Uit de vergadering van 8 oktober 2015 in de Christus is Koning Kerk in 
Slikkerveer. 
De voorzitter, dhr. H. Langbroek opent om 20 uur de vergadering.  
Uit het verslag van de vorige vergadering komt naar voren dat de VOOR 
diensten dit jaar gaan over Abraham ter voorbereiding op het Abraham-
oratorium dat in de maak is. De diensten zijn dit seizoen steeds om 16.00 uur.  
 
Mededelingen uit de 5 kerken 
Rijsoord: er is gesproken over de toekomst van de gemeente. Het traject is: de ge-
meente is gehoord, alle commissies gaan aan het werk met suggesties, daarna ge-
meente avond.  
Levensbron: de bazar heeft € 11.250,- opgebracht. Het scribaat is vacant. Dhr. L. 
Groeneveld neemt waar zolang er nog geen scriba is. De vacature voorzitter zal waar-
schijnlijk vervuld gaan worden. Er is iemand belangstellend.  
Irenekerk: het beleidsplan wordt aangepast. Er wordt telefoon aangelegd naar het 
kerkgebouw. Een groep leden uit de 5 Sari kerken zingt 1 keer per maand nieuwe lie-
deren uit het liedboek. Er wordt gesproken over gebruik van het liedboek thuis. In de 
Irenekerk werkt men met thema's. Dit seizoen is dat 'verbeelding'.  
Bolnes: bazar bracht € 11686,- op. Eén wijk is vacant. Het beleidsplan moet aange-
past.  
Slikkerveer: De interne verbouwing is bijna klaar. Afspraken worden gemaakt voor be-
zoeken aan ouders met opgroeiende kinderen. De afvaardiging naar Sari wordt bespro-
ken op het komende moderamen.  
 
Vorming en Toerusting, gezamenlijke activiteiten: We zijn in de Levensbron uitgeno-
digd bij de avond waarop de uitkomsten bekend zijn gemaakt na een jaar bezoeken 
aan ouders met opgroeiende jeugd. Jongerenwerker Jolanda v.d. Pol meldt dat hieruit 
een groep in oprichting is voor 'geloof en gezin'. Ze denken erover na om na de kerk-
dienst bijeen te komen. Bolnes wil zich graag hierbij aansluiten. In Slikkerveer is men 
dit traject begonnen om ouders te bezoeken en zij hebben belangstellend de 
'uitslagen' van de Levensbron bekeken. Vanuit Rijsoord wil men waarschijnlijk wel 
aanschuiven. De avond in Bolnes over het gebruik van het liedboek thuis zal waar-
schijnlijk een gezamenlijke avond gaan worden. 
 
Kerk in 2025, in Nederland en Ridderkerk:   
In Bolnes is hierover gesproken. We spreken er hier ook even over. De kernvraag is: 
Wat beleven we aan het kerkzijn? Wat willen wij voortzetten?  
 
Collegiaal overleg: Er is gesproken over: Rwanda zondagen in de regio. De gemeenten 
worden bezocht door een van de Rwanda gangers. De wens is dat de redacties van de 
kerkbladen weer eens overleggen. Men wil samen lezingen opzetten. Het 'Abraham' 
project is te volgen op www.vrede-met-u. Rond 16 april zijn er een aantal activiteiten 
over waaronder een kunstproject. Het Contact Moslims Christenen (CMC) draait weer 
van beide kanten. Over de zorg 4 avonden in Zwijndrecht onder de naam “Mij een 
zorg”.  
 
Vluchtelingen: Vanuit de diakonie van de Irenekerk is een initiatief uitgegaan voor een 
vesper over vluchtelingen. Dit is opgepakt. Ze denken aan een datum rond 1 novem-
ber. Dit lijkt ons te kort dag. Ook is de tweede zondag in december genoemd. Dit 
voelt beter: 13 december. We vragen dit te bespreken in de kerken of dit gezamenlijk 
kan.  
 
Rondvraag: Er wordt gewezen op het Anbi proof zijn op 1 januari van alle kerken. Rijs-
oord wil gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag met een andere kerk; ze kunnen zich 
aansluiten bij Levensbron/Bolnes in de Levensbron.  
Volgende vergadering is op 14 januari 2016 in de Irenekerk. 
 
Notulist J.A.Blok 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

15 

Nogmaals ”Solidariteitskas 2015”  
 
In het november-nummer van Rijsoord aan ’t Woord trof u een brief aan over de Soli-
dariteitskas.  
Wij vroegen u om onze kerk te helpen om de (verplichte) landelijke bijdrage aan de 
Solidariteitskas te kunnen voldoen. 
 
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 vroegen wij u in de brief om 10 euro bij 
te dragen aan deze vorm van evenwichtige lastenverdeling. 
 
Velen van u hebben inmiddels een toezegging gedaan of al een bedrag overgemaakt. 
Mocht u ook nog een bijdrage willen doen, dan kunt u de antwoordstrook op de ach-
terzijde uitknippen, invullen en uiterlijk zondag 13 december a.s. deponeren in de bus 
in de hal van de kerk. Op 29 december 2015 zullen wij het bedrag dan afschrijven van 
uw rekening. Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer 
NL46 RABO 0355 4032 50 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder ver-
melding van ‘Solidariteitskas 2015’.  
 
Met vriendelijke groet, 
Bas Sintemaartensdijk 
Penningmeester / Bijdragen-administrateur  
℡ 0180-423659 
 
 
 
 
 

Solidariteitskas 2015 
 

 

MACHTIGING 
 

Ondergetekende verleent hierbij éénmalig toestemming aan de Gereformeerde Kerk 

Rijsoord,  
om van zijn/haar IBAN-nummer de bijdrage aan de Solidariteitskas 2015 af te schrij-
ven.  
 
Naam: …………………………………………………………………………. 
 
Adres: …………………………………………………………………………. 
  
Postcode en woonplaats: …………………………………………………  
 

Af te schrijven bedrag voor 2015:  € ………………………... 

 

 

Mijn IBAN-nummer: ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
Datum ……………………….2015                           Handtekening …………………………………. 
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 Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
 
  De classis in het nieuws     
 

 
Het beleid van onze kerk in Palestina en Israël 
 
Daarover sprak de classisvergadering in november. De heer Feije Duim, verantwoorde-
lijk voor het werk van Kerk in Actie in het gehele Midden Oosten, vertelt: 
 
‘We bemoeien ons niet met politiek. We zijn een kerkelijke organisatie en willen 
bruggen bouwen in het Midden Oosten. 
Namens onze protestantse kerk proberen we samenwerking te bevorderen tussen ver-
schillende groepen. Zoals tussen Joden en Palestijnen. Zoals tussen Joden, Moslims en 
Christenen. Maar ook zetten wij ons in dat de stem van Palestijnse Christenen in de 
wereldwijde kerk gehoord wordt, ook in Nederland. 
Belangrijk voor het beleid zijn drie uitgangspunten: 
• De onopgeefbare band met het volk Israël. 
• De oecumenische relatie met Palestijnse Christenen als medeleden van het ene 

lichaam van Christus. 
• De diaconale opdracht om welzijn, recht en vrede te bevorderen voor mensen 

die dat niet hebben. 
Het ene punt is niet belangrijker dan het andere. Daarom werken Kerk in Actie en 
Kerk & Israël zo veel mogelijk samen. Er zijn gezamenlijke projecten onder bejaarden 
op de Westbank, kinderwerk in Gaza, jongerenwerk in Jaffa en mensenrechtenwerk in 
Haifa en Nes Ammim in Galilea.  
Kerk in Actie ontving de opdracht om met Palestijnse Christenen in gesprek te gaan. 
Maar hoe doe je dat? De Palestijnse Christenen wachtten niet af, maar kwamen zelf 
met het Kairos document: Uur van de waarheid: een woord van geloof, hoop en liefde 
uit het hart van het Palestijnse lijden. 
Het document roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te 
gaan staan, de Palestijnen hun fundamentele mensenrechten te geven en de Israëliërs 
te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Christe-
nen over de hele wereld op de noodzaak in te zien van een samenleven tussen Christe-
nen, Moslims en Joden met wederzijds respect.  
Kerk in Actie werk ook samen met Sabeel, een internationaal centrum in Jeruzalem 
dat de bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt. Sabeel is Arabisch voor 
‘weg’. De eerste Christenen noemden zich ‘mensen van de weg’. 
Sabeel werkt ook aan het bevorderen van meer internationaal bewustzijn over de 
identiteit en de aanwezigheid van de huidige generatie Palestijnse Christenen en hun 
problemen.’  
 
Tot zover de inleiding van de heer Duim. 
 
Naar aanleiding van vragen uit groepsdiscussies horen we dat wanneer wij spreken 
over Palestijnse Christenen we het hebben over Christenen in Palestina en in Israël. 
De Christenen in beide gebieden noemen zichzelf zo. En nadat Palestina is geaccep-
teerd door de Verenigde Naties, gebruikt ook Kerk in Actie de naam Palestina.  
 
Volgens internationaal recht kwam er in 1949 een Palestijns gebied. De nederzettin-
gen daarin zijn een obstakel voor de vrede. Maar zomaar die nederzettingen opdoeken 
kan ook niet. Mensen hebben hun leven daar opgebouwd.  
Het is ingewikkeld. Kerk in Actie probeert mensen aan elkaar te koppelen, maar als 
Christen zou je moeten zeggen dat nederzettingen niet kunnen.  
 
Kerk in Actie steunt ook mensen waar we het niet mee eens zijn. We spreken elkaar 
wel aan op de theologie, maar dat is nog geen reden om niet samen te werken. De 
grens ligt bij het gebruik van geweld of bij het vergoelijken van geweld.  
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Onze afgevaardigde naar de synode, de heer Max van der Klooster, vertelde over de 
vergadering van 12 en 13 november. Naast andere onderwerpen ging deze vergadering 
over de toekomst van onze kerk. De nota: Kerk naar 2025; Waar een Woord is, is een 
weg, werd unaniem aanvaard als uitgangspunt voor het beleid van onze kerk. Dat be-
tekent dat de kerk weer gaat nadenken over de vragen als:  Waarom moet de kerk 
blijven? Of waarom ben je doodongelukkig als de kerk verdwijnt? We zijn kerk en sa-
men met andere kerken vormen we het lichaam van Christus. Maar wie zijn we eigen-
lijk? De kerk is niet van ons, maar van haar Heer, die haar vasthoudt en haar leidt 
door Zijn Geest. 
Bij die zoektocht wordt ruimte gegeven aan gemeenten en andere vormen van kerke-
lijke presentie. Logge structuren moeten verdwijnen. 
 
Verder wordt de bestuurlijke tussenlaag, de classis, vervangen door acht tot tien re-
gio’s met aan het hoofd een voorzitter. Misschien gaat die wel bisschop heten. Er 
komt geen gedwongen vertrek voor predikanten die 12 jaar in een gemeente staan. 
Maar na een aantal jaren is het belangrijk dat predikant en gemeente niet-
vrijblijvende gesprekken met elkaar voeren over de vraag of men het nog wel goed 
heeft met elkaar. Hierbij zal de nieuwe ‘bisschop’ een rol gaan spelen. 
 
De dienstenorganisatie moet 20% bezuinigen. In de aprilvergadering van de synode 
wordt dit besproken. Een gevolg van die bezuiniging zou kunnen zijn dat de gemeente-
adviseurs verdwijnen en gemeenten op een andere manier geholpen moeten worden. 
 
We zijn te gast bij de hervormde wijkgemeente De Wilhelminakerk te Slikkerveer. Een 
actieve gemeente met wel vijf jeugdclubs, plus een evangelisatie kinderbijbelclub. En 
natuurlijk is er ook catechisatie. Voor ouderen en alleenstaanden is er een contact-
middag. De vrouwenkring en de mannenvereniging bestuderen de bijbel. Maar er is 
ook een bijbelgesprekskring en een huisbijbelkring.  Een groot succes is de Tentweek 
in de laatste week van de zomervakantie. Dan komen er wel 200 kinderen per dag. 
Niet vergeten mag worden de jaarlijkse rommelmarkt. 
De gemeente heeft 1285 leden, waarvan er 381 meelevend zijn. In de oorlog was de 
kerk schuilplaats voor onderduikers. Ze zaten hoog onder het dak, achter het orgel. 
Op zaterdag 4 mei 1991 werd de kerk getroffen door de bliksem, een bolbliksem. De 
schade was enorm. Toepasselijk liet de predikant de zondag erna Psalm 29 zingen. 
 
We maken ook kennis met ds. P.L. Wansink, die op 1 november werd bevestigd in de 
Grote Kerk van Dordrecht. 
Hij begon in Rijssen en stond daarna op Ameland. Tijdens zijn Amelandse periode pro-
moveerde hij op een studie naar Irenaeus, een theoloog uit de tweede eeuw. Ook 
daarna bleef hij zich verdiepen in de denk- en handelswijze van de vroege kerk, als 
docent en publicist. Het is opmerkelijk hoeveel parallellen er zijn te trekken met die 
vroege kerk en deze tijd, waarin we ook alleen maar krimpen en samen moeten voe-
gen. Net als toen leven we in een multiculturele samenleving. Wat voor toekomst 
heeft de kerk? Hij noemt De Grote Kerk in Dordrecht kerkhistorisch gezien wellicht de 
meest interessante plek binnen de Protestantse kerk. De (internationale) Dordtse Sy-
node van 1618-1619 is ermee verbonden en op 6 mei 2019 is het precies vierhonderd 
jaar geleden dat voor de eerste maal de Dordtse leerregels in het openbaar in de Gro-
te kerk werden voorgelezen. Ook de Statenbijbel staat in de Dordtse traditie.  
Ds. Wansink besluit met: Dominee zijn is een prachtig beroep, waarvan ik iedere dag 
weer opnieuw geniet.  
 
Namens de classis,  
Riet Smid, telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl   
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Kerstzangavond in de Wilhelminakerk 
 
Op vrijdag 18 december wordt er een kerstzangavond georganiseerd in 
de Wilhelminakerk (Bourgondischelaan 1) te Ridderkerk-Slikkerveer. 
Medewerking verlenen ‘The Lailly Voices’, Jong gemengd koor 
‘Rejoice’ o.l.v. Jan Peter Teeuw en Marijke Maaskant op de dwarsfluit. 
Jan Peter zal ook het orgel en de piano bespelen. Dhr. T. Rietveld zal 
een korte meditatie verzorgen. 

Naast koorzang en instrumentale muziek is er deze avond ook veel gelegenheid 
voor samenzang. 
 
Jongerenkoor Rejoice, geen onbekende in Ridderkerk, werd op 4 september 1992 op-
gericht en oefent al weer enkele jaren in de Wilhelminakerk. Het koor gaf concerten 
in heel Nederland en maakte concertreizen naar Engeland en Zwitserland. Sinds 2013 
is Jan Peter Teeuw dirigent. 
The Lailly Voices bestaan uit de sopranen Laura Verkamman en Lize den Ouden. 
Ze treden geregeld op en werkten mee aan diverse CD-opnamen. In 2014 namen ze de 
CD ‘Lailly Voices Christmas’ op, waarvan ze nu enkele nummers zullen zingen. 
Marijke Maaskant kreeg dwarsfluitlessen van Dirkje van der Kooij en Annemarie 
Rijkée. Ze werkt geregeld mee aan koor- en instrumentale concerten. Ook speelde ze 
enkele jaren bij de Ridderkerkse muziekvereniging ‘Harpe Davids’. 
Jan Peter Teeuw studeerde orgel bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra en is kerkorga-
nist in Ridderkerk (Wilhelminakerk, Singelkerk, Ichthuskerk). Jan Peter werkt regel-
matig mee aan concerten, als koorbegeleider (op orgel en piano) en als solist. Bij een 
aantal koren is hij vaste begeleider. Hij schrijft en arrangeert veel muziek voor aller-
lei bezettingen. Ook werkte hij mee aan vele CD-opnamen, waaronder drie solo-CD’s. 
 
De avond begint om 19.30. De deuren gaan een halfuur voor aanvang open. 
De toegang is gratis. Wel is er een collecte die bestemd is voor de Tentweek (15 t/m 
19 augustus 2016) in het Electropark. 
Aan het eind van deze avond bent u/jij welkom in de zaal achter de kerk voor 
kopje koffie, thee of fris. Ook zijn er dan CD’s te koop. 

Samen zingen in Kerstsfeer in de Open Hof 

 
Op zondag 13 december is er de volgende zangdienst in de Open Hof  
te Hendrik-Ido-Ambacht. Dit keer met medewerking van maar liefst twee koren, na-
melijk Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” uit Zwijndrecht en het Chr. Gem. Koor “Omnia 
Cum Deo” uit Nieuw Lekkerland. Beide koren treden gezamenlijk op en staan onder 
leiding van dirigent Gerard van der Zijden. Het orgel wordt bespeeld door Edwin Voo-
ijs en Kees de Bruin speelt op piano. Het thema is deze keer ”Zingend naar Kerst” en 
het programma bevat uiteraard vele bekende kerstliederen, die de aanwezigen samen 
zullen zingen. Daarnaast hebben de koren zowel bekende als ook nieuwe kerstlie-
deren op hun repertoire staan.  
Bij het opmaken van dit bericht waren de exacte liederen nog niet bekend, maar als u 
het complete programma vooraf wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar leenkos-
ter53@gmail.com. De aanvang is 17.00 uur en de toegang is gratis, maar zoals ge-
woonlijk is er bij de uitgang een collecte.  
 
De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te Hendrik-Ido-Ambacht.  
Voor degenen die deze keer niet kunnen, melden we ook al vast de volgende zang-
dienst, namelijk zondag 7 februari 2016 en dan met medewerking van het gemengd 
koor “Nova Voce” o.l.v. Ilona Vooijs - de Kievit met aan het orgel Edwin Vooijs.  
Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een 
email naar eerder genoemd emailadres. 
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Groot Adventsconcert met Martin Mans 

in de Breepleinkerk op 7 december a.s., aanvang 20.00 uur 
 

medewerking: Mannenkoor ‘De Gouwe Stem’, (160 zangers)  
‘ the Martin Mans Formation’ 
Mark Brandwijk, orgel / piano 
Carina Bossenbroek, panfluit 

Aalt van de Beek viool 
Verder medewerking van The Young Ladies Choir ‘Hadassa’  o.l.v. Ria van den Noort 
Kaarten te bestellen via breepleinkerkconcert@outlook.com  (€ 15, kinderen € 10)  

 via telefoonnr. 010 – 484.76.25 / via telefoonnummer 010 -0 419.11.96  
en ’s avonds aan de kerk. 

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

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

Kerst-Doelenconcerten 2015 
 
Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus organiseert ook in 2015 vier Kerst-
Doelenconcerten. Het goede nieuws van de komst van het Licht in de wereld wordt 
vertolkt in de ambiance en sfeer van Concertgebouw De Doelen in Rotterdam. 
 
De concertserie wordt jaarlijks bezocht door duizenden mensen uit het gehele land. De 
Kerst-Doelenconcerten staan zo in een lange traditie, maar zijn allerminst traditioneel 
te noemen! Het programma wordt gekenmerkt door afwisseling en door variatie in stijl. 
Het is toegankelijk en herkenbaar, maar tegelijk vernieuwend en verrassend. Nieuwe 
kerstbewerkingen worden ten gehore gebracht en oude, vertrouwde melodieën worden 
herkend in een vernieuwde uitvoering. De medewerkenden voeren het programma uit 
met een passie die de toehoorders niet onbewogen laat en creëren een sfeer die door 
bezoekers betiteld is als ‘warm, overweldigend en indrukwekkend’. De concertserie 
2015 heeft naast deze vertrouwde elementen een bijzonder karakter. Met deze con-
certserie neemt dirigent Cor de Haan afscheid van zijn koren en het publiek. Cor de 
Haan stond meer dan 135 maal op de bok van Concertgebouw de Doelen en hij heeft 
honderden andere uitvoeringen geleid op tal van plaatsen en met een variëteit aan mu-
zikaal talent. Na al die jaren muzikaal actief te zijn geweest, heeft dirigent De Haan 
besloten zijn carrière voor wat betreft de directie van zijn koren per 1 januari 2016 te 
beëindigen. Deo Cantemus neemt met de concertserie 2015 afscheid van deze bevlogen 
en getalenteerde musicus die koorleden en publiek steeds weer weet te raken en te 
fascineren met zijn enthousiaste wijze van dirigeren en met zijn gevoel voor stijl en 
inhoud. Het Christelijk Gemengd Koor Deo Cantemus geeft deze bijzondere serie Kerst-
Doelenconcerten vorm en inhoud met medewerking van: het Bethelkerkkoor Zwijnd-
recht en het Gereformeerde Kerkkoor Alblasserdam o.l.v. Cor de Haan, het Christelijk 
Mannenkoor Soli Deo Gloria (Urk) o.l.v. Jaap Kramer, Wendy Roobol (sopraan), Sander 
Heutinck (bariton), Doesjka van der Linden (harp), André de Jager (orgel), André van 
Vliet (piano), het orkest l’ Orchestra Particolare. De algehele leiding is in handen van 
Cor de Haan.  
 
Data en aanvangstijden: zaterdag 12 en 19 december (aanvang 14.00 uur) en dinsdag 15 
en 22 december (aanvang 20.00 uur). Locatie: Concertgebouw de Doelen, Schouwburg-
plein 50, Rotterdam. 
 
Toegang: toegangsbewijzen à € 25,- of € 29,- zijn te bestellen via de website 
(www.deocantemus.nl), per e-mail (kaartverkoop@deocantemus.nl) of telefonisch (06-
43556415). De toegangsprijs is inclusief koffie/thee, programmaboekje en garderobe. 
Kinderen tot en met 15 jaar ontvangen € 10,- reductie. 
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We besluiten deze Rijsoord aan ‘t 
Woord met een gedicht, gekozen 
uit de map gevuld met gedichten, 
spreuken en stukjes die mevrouw 
Pieta Euser jarenlang heeft verza-
meld.  
We kregen de map van haar man 
Joop aangeleverd en we hebben 
daar ook dit jaar weer meerdere 
malen dankbaar gebruik van ge-
maakt in Rijsoord aan ‘t Woord. 

 

Oudjaarsavond 

 

Het jaar is weer ten einde 

de dagen die U gaf; 

het ligt in U besloten 

van wieg tot aan het graf. 

U was er altijd bij 

U wilde krachten geven; 

zo mogen wij steeds leven 

ook in het nieuwe jaar. 

 

Het jaar is weer ten einde 

U droeg ons elke dag; 

waar wij soms angstig waren 

trok U ons uit de nood 

U was de trooster Heer 

droeg hen die zijn ontvallen 

droeg hen zelfs door de dood 

naar ’t hemels paradijs. 

 

Wij staan weer op de drempel 

het nieuwe jaar breekt aan, 

al wat dit jaar zal brengen 

ik weet U gaat vooraan; 

bij U zijn wij geborgen. 

Op elke bladzij van ons leven 

wordt zo Uw naam geschreven 

ook in het nieuwe jaar. 

 

Kerstzondagavondzang   

in de Bethelkerk 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit 
voor de kerstzondagavondzang op zondag 20 
december a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk 
aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Een zondagavondzang waarin wij de geboor-
te van Jezus herdenken.  
Deze avond begeleidt onze dirigent Cor de 
Haan voor de laatste keer de (kerst)
zondagavondzangen.  
 
De avond staat natuurlijk  in het teken van 
Advent en Kerstmis, maar ook staan we even 
stil bij het afscheid van Cor. André de Jager 
bespeelt het orgel en Ferdi Seelbach, trom-
pet.  
 
Tijdens deze zondagavondzang komen de 
kinderen zingend met een lichtje de kerk 
binnen. 
 
We zingen de bekende kerstliederen ‘Komt 
allen tezamen’, ‘Eer zij God in onze dagen’, 
‘Er is een Roos ontloken’ en ‘Komt verwon-
derd u hier, mensen’. 
Het koor zingt o.a. ‘Heilig, Heilig, Heilig’, 
‘en ‘Joy to the world ‘gevolgd door 
’Hallelujah’.  Samen met het koor zingen we 
‘Stille nacht’.   
 
We besluiten deze kerstzondagavondzang 
met het zingen van de liederen: ‘Ere zij 
God’ en ‘Hoor de engelen zingen d’eer!  

 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht  

wenst u  

Gezegende Kerstdagen toe 
 
De eerste zondagavondzang in het nieuwe 
jaar wordt gehouden op zondag 17 januari 
2016. Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
 
Ries Knook  
 
 

 


