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Stencilen:  
Maandag 23 januari 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  28 januari 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand februari 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 23 januari 

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 eerste Rijsoord aan ‘t Woord van 2015 ligt al ruim voor de 
Kerstdagen bij u op de mat (of in de pc); daarom hebben we 
gemeend hier en daar nog wel een ‘kerstig’ gedicht en verhaal 
te kunnen plaatsen, ook al is het eigenlijk al het januari-
nummer. Waarschijnlijk leest u ‘m al door nog voor het jaar 
om is tenslotte! 
 

We hopen u ook in het nieuwe jaar weer van dienst te zijn 
met Rijsoord aan ‘t Woord. Het kopiëren dat al sinds ‘jaar en 
dag’ door Jan Monteban en Klaas van Nes wordt verzorgd, het 
bundelen en verspreiden door een groep van vrijwilligers, 
met regie van Wim en Nellie Belder, die altijd weer zorgen 
dat ‘ie ook werkelijk bij u op de mat komt. Voor al die mede-
werking zeggen we: hartelijk dank weer voor jullie aller inzet 
het afgelopen jaar! 
U als lezer blijven we vragen: stuur gerust uw gedicht, ver-
haal, spreuk of kom met opbouwende kritiek, alleen zo blijft 
RatW een levendig blad, voor en door ons allen! 
 
Met hartelijke een groet van de redactie, Janis en Pia 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

2 

Erediensten 
 
Zondag 4 januari 

09.30 uur : Ds. C.H. van der Niet uit Rotterdam 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeurs : C.J. op den Brouw en D.W. Alblas 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 11 januari   Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer 
Chauffeurs : CL. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Diaconie (Avondmaalscollecte) 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 18 januari   Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 
Kindernevendienst : Cora van Wingerden 
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 
Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein 
Koster : Wim van Brugge  
Collecte : 1e Oecumene 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 25 januari 

Vanaf 09.10 uur   Inzingen met Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Catechese en Educatie 

    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Gebed voor het nieuwe jaar 
 
Onlangs kocht ik een Frans dagboek met op elk bladzijde een datum en een gebed. 
Nu ben ik de Franse taal niet zo machtig, maar met een woordenboekje erbij lukt het 
me om de tekst  te vertalen. Een mens is nooit te oud om te leren. Ook bidden kun-
nen we leren.  
Op de achterflap van het boek staat: Het ontbreekt ons vaak aan woorden om met 
God te spreken over wat in ons leeft aan lof en dank, aan angst of opstandigheid, 
aan pijn, aan hoop. Voorbeeldgebeden van broeders en zusters kunnen ons helpen 
om uit te drukken wat wij ten diepste ervaren in onze ziel, in ons lichaam en in onze 
geest. Voorbeelden kunnen ons persoonlijke gebed vernieuwen en woorden geven 
voor onze eigen situatie, in gezin of familie. Ze kunnen ons helpen iets te zeggen 
over ons geloof en onze betrokkenheid.  
Nee, we zijn nooit te oud om te leren, om ons repertoire van gebeden uit te breiden. 
Bij de datum van 1 januari staat een gebed met de titel Vitrail, in het Frans. Dat 
woord betekent: kerkraam, glas-in-lood. Voor kerkgangers is dat herkenbaar: ook on-
ze kerk heeft mooi gekleurde ramen. In het gebed wordt het beeld van het kerkraam 
toegepast op het nieuwe jaar.  
 
Ik geef u een proeve van een eigen vertaling, voor de lezers van het kerkblad, en met 
dank ook aan allen die mij hun goede wensen stuurden: ik wens u een goed en geze-
gend en kleurrijk nieuw jaar toe! 
 
 
 
K������� 
 
Heer,  
U schenkt mij een nieuw jaar 
dat als een kleurrijk kerkraam uit 365 stukjes bestaat, 
al de dagen van mijn leven. 
 
Het rood van mijn liefde en mijn enthousiasme; 
het paars van mijn moeite en mijn pijn; 
het groen van de hoop, het roze van mijn dromen; 
het blauw of het grijs van mijn betrokkenheid, mijn strijd; 
het geel en het goud van de oogst… 
 
Het wit bewaar ik voor gewone dagen 
en het zwart wanneer U voor mij afwezig lijkt. 
 
Ik bevestig dit alles in mijn dagelijks gebed 
en mijn kalme vertrouwen in U. 
 
Heer,  
ik vraag U eenvoudig om verlichting  
van mijn binnenste,  
van het kerkraam van mijn leven; 
om het licht van uw aanwezigheid 
en het vuur van de Geest die levend maakt. 
 
Dat alle mensen die ik, doorzichtig geworden, 
in dit jaar ontmoeten zal,  
iets mogen openbaren 
van het gelaat van uw geliefde Zoon,  
Jezus Christus, onze Heer.  
Amen 
 
ds. Herman Offringa 
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Zieken(t)huis 
 
Dhr. A. Leentvaar (Mauritsweg) mocht na zijn operatie weer thuiskomen.  
Mw. W. Wiessenberg (Neshoeve) kreeg een beroerte en zij verbleef enkele dagen in 
het ziekenhuis, maar ook zij is nu weer thuis.  
Verschillende gemeenteleden ondergingen - of ondergaan -behandelingen of kleinere 
chirurgische ingrepen. Meestal brengen zij het team van ouderlingen en pastorale me-
dewerkers op de hoogte, en ook mij als predikant. Dat is fijn, want zo kunnen we met 
elkaar meeleven met onze aandacht en voorbede. Ook vanaf deze plaats wensen wij 
onze zieken en herstellenden goede moed en herstel van krachten toe.  
 
ds. G.H. Offringa 

Bij de diensten 
 
Predikanten kiezen hun eigen Bijbelteksten en bijpassende liederen bij hun kerkdien-
sten. Toch volgen veel predikanten, en daarmee hun kerken, een leesrooster. Eén van 
de roosters, het zogenoemde oecumenische leesrooster, put het ene jaar voorname-
lijk uit het evangelie van Matteüs (A-jaar), het volgende jaar uit Marcus (B-jaar), en 
het derde jaar uit Lucas (C-jaar). Het bijzondere en jongere Johannes-evangelie wordt 
aanvullend gebruikt. U hebt het wellicht nog niet zo gemerkt, maar we volgen dit ker-
kelijk jaar weer het Marcusevangelie. Nu is de passiegeschiedenis van Marcus beknopt, 
en ik zie dan ook dat het rooster zich met Pasen en de weken daarna zich op het evan-
gelie van Johannes richt. In Rijsoord kunnen we daar ook van afwijken, en Marcus blij-
ven volgen. 
Op zondagmorgen 4 januari 2015 zal ds. C. van der Niet uit Rotterdam bij ons voor-
gaan. Het is de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar. Voor de dienst is er gelegenheid 
om elkaar geluk en zegen toe te wensen, vanaf negen uur is er koffie. 
Op zondag 11 januari vieren wij het Heilig Avondmaal. Als wij eten van het brood en 
drinken uit de beker, gedenken wij de dood van onze Heer Jezus. Hij kwam om ons 
mensen te bevrijden van moeite en pijn, van alles wat ons neerdrukt. Als wij met el-
kaar brood en wijn delen, vieren wij het leven dat niet vergaat.  

Op zondag 18 januari is mw.ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften 
uit Sleeuwijk onze voorganger. Op het leesrooster staat de bruiloft 
van Kana genoemd, dat is uit Johannes 2. Een mooie tekst voor 
een overdenking na de viering van het Avondmaal van de vorige 
week. Maar gastpredikanten zijn vrij in hun tekstkeuze…  
Op zondag 25 januari pakken we de lijn van Marcus op. 
 

Wensen wij elkaar ook in het nieuwe kalenderjaar goede en gezegende diensten toe! 
 
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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Nel de Gelderdienst  2015  
“Paulus, in het oog van de 
storm” 
 
 
Eenmaal per jaar is er in de Gerefor-
meerde Opstandingskerk in Rijsoord 
een bijeenkomst met een bijzonder 
karakter. Een aantal jaren geleden 
werd de mogelijkheid geschapen om 
uit de nalatenschap van Mevrouw 
Nel de Gelder geld te besteden voor 
een onderwerp dat haar grote be-
trokkenheid bij zowel de kerk als 
cultuurgoed  tot uitdrukking brengt. 
 
In 2015 zal hiervoor de muzikale the-
atervoorstelling “Paulus, in het oog 
van de storm” van Kees Posthumus 
(tekst, zang en spel) en Juul Beerda 
(techniek, muziek en spel) worden 
gespeeld. De regisseur is Heleen 
Hennink. 
 
In deze voorstelling verschijnt Paulus 
op het toneel als de apostel van de 
vrijheid. Vanaf het moment dat hij 
het licht heeft gezien en een stem 
heeft gehoord, zal Paulus gepassio-
neerd en onvermoeibaar de vrijheid 
voor ieder mens verkondigen. In een 
decor van fok- en grootzeilen en op 
de klanken van een accordeon on-
derzoekt hij de mogelijkheden en 
grenzen van zijn grootse vrijheid. 
‘Paulus is een stuk dichterbij geko-
men’, was een van de reacties op de 
voorstelling. 
Paulus reist. Hij schrijft. Hij preekt. 
Hij is de grootste reiziger uit zijn 
tijd. Hij schrijft brieven die wereld-
beroemd zouden worden. Hij preekt 
voor Joden en heidenen, met wisse-
lend succes, zijn boodschap van be-
vrijding. Zonder Paulus geen chris-
tendom. 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor 
deze voorstelling  die wordt gehou-
den op zondag 15 februari 2015, 
aanvang 18.30 uur in de Opstan-
dingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijs-
oord.  
Aan het eind van de voorstelling is er 
gelegenheid voor het drinken van 
koffie of thee.  
De toegang is vrij. 
 
De Liturgiecommissie  

Gelukkig Nieuwjaar? 
 

Ik neem afscheid van het oude jaar,  
en voor mij  

ligt het nieuwe klaar  
als een nog te maken deken. 

 
Wat zal het zijn?  

Een deken  
met mooie patronen? 

Of zal het mij  
alleen maar een rij  

zwarte kleuren tonen? 
 

Ik sta stil  
en kijk naar de deken  
die achter mij ligt,  
de kleuren zijn fel,  

vermengd met zwart en wit. 
 

Het zwart van de rampen,  
de schreeuw van een kind,  

dat in een oneindige vloedgolf  
zijn moeder niet vindt. 

 
Het rood van het bloed,  
gevloeid door geweld,  
waar een mensenleven  

niet meer telt. 
 

Het blauw van de hoop  
op vrede die komt,  

de strijd wordt beslecht,  
het wapen verstomt. 

 
Het wit van het Kind,  
dat ook werd een man  

en alle leed  
op zijn schouders nam. 

 
Ik sta stil,  

en zie in gedachten  
een deken gespreid,  

het patroon wordt geweven,  
soms goed en soms slecht  

maar God maakt onze kromme lijn,  
de kromme, weer recht. 

 
In dat vertrouwen  
ga ik weer weven,  

aan het nieuwe jaar,  
met gevouwen handen 
en een liefdevol gebaar  

naar bedroefden en verdrukten,  
naar mijn naaste hier en overal  

tot God aan het eind  
van mijn leven  

een knoop leggen zal. 
 

Gezegend Nieuwjaar! 
 

- Ina van der Welle - 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 december 2014 
 
De heer De Koning leest uit Lucas 1, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. 
 
De voorzitter meldt dat op de gemeenteavond van de Hervormde Kerk gesproken is 
over het verdere proces. Er waren verschillende meningen.  Het ligt thans bij de Her-
vormde kerkenraad. Conform afspraak geven we de Hervormde Kerk de gelegenheid 
tot februari, maart om met een definitief standpunt te komen. Verscheidene kerken-
raadsleden spreken hun gevoelens uit over de gang van zaken. De heer Versteeg zal 
begin volgend jaar contact zoeken met de heer Barnard, voorzitter van de werkgroep. 
 
Mevrouw Verveer doet bij afwezigheid van de predikant verslag van diens werkzaam-
heden.  Ds. Offringa zal deelnemen aan de Rwandareis. Hij neemt hiervoor vakantie 
op.   
 
De aangepaste werk- en scholingsplannen worden vastgesteld. Er is hierin veel aan-
dacht voor pastoraat (m.n. voor ouderen en jeugd) en erediensten. 
 
De kerkenraadsleden staan positief tegenover het afstaan van twee avondmaalsbekers 
aan de partnergemeenten in Rwanda.   
 
In de diaconie is gesproken over een andere opzet van de ‘gemeenteboekjes’. Beslo-
ten is echter om het bij het ‘oude’ te laten. Immers niet iedereen heeft de beschik-
king over internet.  
 
De kerkenraad stemt in met het voorstel collecterooster 2015. 
 
De jeugddienst is verplaatst naar 31 mei 2015. De dienst staat onder leiding van Ds. 
Versteeg en zal met name gericht zijn op tieners. Voorts is na overleg tussen leiding 
en jeugd afgesproken dat i.p.v. het ‘gebruikelijk boekje’ geld geschonken zal worden 
aan Oxfam Novib. Ook zal de opbrengst van de 1e collecte van de jeugd daaraan wor-
den toegevoegd. De kerkenraad vindt dit een goed initiatief.  
 
De kerkenraadsleden hebben geen bezwaar tegen de viering van het H.A. op 11 janua-
ri 2015.  
 
De kerkenraad stemt in met het voorstel van beide predikanten om de aanvangstijd 
van de kerstnachtdienst vanaf 2015 te vervroegen naar 22.30 u onder het voorbehoud 
dat het organisatiecomité er geen moeite mee heeft.  
 
De kerkenraad heeft geen bezwaar tegen het voorjaarsconcert van Sursum Corda op 
27 maart 2015. 
 
Op 4 januari 2015 zal voorafgaand aan de dienst de mogelijkheid bestaan nieuwjaars-
wensen naar elkaar uit te spreken. 
 
Mevrouw Alblas gaat voor in gebed, waarna de heer Versteeg  de vergadering sluit. 
 
Ronald Visser 

Heerlijk klonk het lied der eng'len, 

in het veld van Efrata: 

Ere zij God in de hoge, 

looft de Heer, halleluja! 

Vrede zal op aarde dagen, 

God heeft in de mens behagen; 

zalig, die naar vrede vragen, 

Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 
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Houdt u de Opstandingskerk in balans? 
 
Het is januari, dus binnenkort wordt de bekende enveloppe 
voor de Actie Kerkbalans weer bij u thuis bezorgd. 
 

De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdra-
ge die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de 
gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten,  kosten van de eredienst en 
de kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden 
om de kerkdeuren open te houden. 
 
Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien. Reden om u wederom te vragen 
nog eens positief kritisch naar uw bijdrage te kijken. Ook de kerk heeft geld nodig om 
te kunnen functioneren. Met de hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles aan om 
de kosten zo beperkt mogelijk te houden. 
 
Mogen wij weer op u rekenen? 
 
Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tege-
moet. U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pasto-
raal medewerker. 
 
Hartelijk dank. 
 
Het College van Kerkrentmeesters 
Jan de Koning (voorzitter) 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 22 november 2014 t/m 27 november 2014) 
 
Via de Rabobank voor de kerk   € 1500,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze gift. 
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”, of “VVB 2014” als 
het nog op het oude jaar betrekking heeft. 
 
In de maand januari zal er geen automatische 
incasso plaatsvinden; deze schuift door naar de 
maand februari (dit i.v.m. de aktie kerkbalans 
2015).  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 

Jezus kwam op aarde neder, 

als een kindje, klein en teer, 

maar hoe arm Hij ook mocht wezen, 

Hij was aller Hoofd en Heer. 

Vrede zal op aarde dagen, 

God heeft in de mens behagen, 

zalig, die naar vrede vragen, 

Jezus geeft die, hoort Zijn stem. 

 

Leer ons bij Uw kribbe buigen, 

leer ons knielen bij Uw kruis, 

leer ons in Uw naam geloven, 

neem ons eens in 't Vaderhuis. 

Vrede zal op aarde dagen, 

God heeft in de mens behagen; 

zalig, die naar vrede vragen, 

Jezus geeft die, hoort Zijn stem.     
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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 januari 
 
1 jan.1936 
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord        
 
4 jan. 1930 
De heer K. Klootwijk   
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord 

 

Hartelijk Gefeliciteerd! 

Avondmaalscollecte 11 januari 
 

Zoals u misschien hebt vernomen zijn de Filippij-

nen wederom getroffen door een tyfoon.  

Na de verwoestende tyfoon Haiyan van 2013 waren 

de mensen alles weer een beetje aan het opbou-

wen maar door deze laatste tyfoon Hagupit werden 

ze weer een stuk terug gezet. Bij deze tyfoon wa-

ren er gelukkig minder slachtoffers te betreuren 

omdat de waarnemingen en waarschuwingen beter 

op elkaar waren afgestemd. 

 

De diaconie wil de komende Avondmaalscollecte graag besteden voor de getroffenen 

op de Filippijnen door deze tyfoon Hagupit zodat de slachtoffers stukje bij beetje de 

draad weer kunnen oppakken. 

 

Alvast Bedankt, 

Clement  

Ontvangen giften door het College van Diakenen 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
 
Via mevr. C. Sinterniklaas  €      5,00 
Via mevr. C. Sinterniklaas  €    20,00 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank. 
 
Indien u een gift wilt overmaken dan kunt u dat doen naar bankrekening 
NL56RABO0355403943 te name van Diaconie Gereformeerde Kerk Rijsoord. 
 
Nico Baars 
Penningmeester College van Diakenen 
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NBG Bijbelleesrooster 

 

1 januari Psalm 8 

2 januari Jesaja 55:1-13 

3 januari Jesaja 56:1-8 

4 januari Jesaja 56:9-57:6 

5 januari Jesaja 57:7-13 

6 januari Jesaja 57:14-21 

7 januari Jesaja 58:1-5 

8 januari Jesaja 58:6-14 

9 januari Psalm 72 

10 januari Handelingen 18:23-28  

11 januari Handelingen 19:1-7 

12 januari Handelingen 19:8-12 

13 januari Handelingen 19:13-20 

14 januari Jesaja 59:1-8 

15 januari Jesaja 59:9-15a 

16 januari Jesaja 59:15b-21 

17 januari Kolossenzen 1:1-11 

18 januari Kolossenzen 1:12-23 

19 januari Jesaja 60:1-14 

20 januari Jesaja 60:15-22 

21 januari Jesaja 61:1-11 

22 januari Jesaja 62:1-12 

23 januari Psalm 149 

24 januari Marcus 1:1-15 

25 januari Marcus 1:16-28 

26 januari Marcus 1:29-45 

27 januari Marcus 2:1-12 

28 januari Marcus 2:13-22 

29 januari Marcus 2:23-3:6 

30 januari Marcus 3:7-19 

31 januari Kolossenzen 1:24-2:5 

 
1 januari  

Psalm 8 vers 1  
uit het Liedboek 

 

Heer, onze Heer,  

hoe heerlijk en verheven 

hebt Gij uw naam  

op aarde uitgeschreven- 

machtige God,  

Gij die uw majesteit 

ten hemel over ons  

hebt uitgebreid 

‘Ouder worden’ 
 

Ik denk terug aan de voorbije jaren: 
mijn haren werden grijs,  

mijn kracht nam af; 
maar zoveel warmte  
heb ik kunnen sparen 

omdat de Heer mij zoveel vreugde gaf. 
 

Er is nog zoveel,  
dat ik door kan geven: 

zoveel aan hoop, aan liefde, aan gebed, 
zoveel dat ’t leven  

waard maakt om te leven; 
door God wordt niemand  

aan de kant gezet. 
 

En nu de herfst van ’t leven is gekomen 
-de lente en de zomer zijn voorbij- 

voel ik mij in Gods hoede opgenomen: 
ook in de winter is Hij mij nabij. 

Voor Hem is ieders leven  
zo van waarde 

dat Hij het redden wil,  
zelfs uit de dood. 

Ook in de strengste winter  
draagt de aarde 

een nieuwe, groene lente  
in haar schoot. 

 

Nel Benschop 

Uit: Geloven is geluk 

Ingezonden door Henk Bestebreurtje 

 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

2 en 16 januari 

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 6 januari hopen wij in goede 
gezondheid bij elkaar te komen in de 
Fontein voor de nieuwjaarsreceptie; de 
deur staat vanaf 9.45 uur voor u open 
en vanaf 10 uur staat de koffie en eigen 
gebakken koekjes van mw. Lodder 
klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 20 januari is er weer een 
ledenavond, deze avond is er een lezing 
door mw. Jozina Hoek over de stichting 
Vietnam.   
Er zullen ook dia's worden vertoond en 
er kunnen diverse cadeautjes worden 
gekocht. Al het geld dat binnen komt 
wordt besteed aan de stichting, dus da-
mes misschien is er wat voor u bij. 
 
De avond begint om 19.45 uur en dames 
neem gerust iemand mee, wij zoeken 
nog steeds nieuwe leden; iedereen is 
welkom, leeftijd maakt niet uit, we 
zien u graag verschijnen. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage, 
Pauly Bestebreurtje 

           La Pipe 

 

U/Jij bent  

van harte welkom  

voor een praatje,  

glaasje,  

kortom voor de  

gezelligheid,  

in de Fontein 

op de 30+  

ontmoetingsavond. 

    We zijn open op 9 januari 

Zie jij de sterren stralen? 
 

Zie jij de sterren stralen 

zie jij de zon en maan 

maar lichter aan de hemel 

zie je de eng’len gaan 

ze zingen vol van vreugde 

het lied van onze Heer 

want Jezus kwam op aarde 

ligt in een krib ter neer. 

 

Een boodschap die ons allen 

verteld wordt door God Woord 

de wijzen zagen Jezus 

God leidde hen steeds voort 

een ster wees toen de wegen 

waarlangs zij moesten gaan 

het werd hen tot een zegen 

zij namen Jezus aan. 

 

Laat ons ook samen spreken 

met herders in het veld 

met wijzen uit het Oosten 

als men van God vertelt 

dan wordt het Woord des Heren 

een ster voor iedereen 

een lichtpunt op hun wegen 

Gods vrede om hen heen. 

 

-Ina van der Welle- 
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Uitwisseling Rwanda 
 

Op 2 dec. jl. was er een vergadering in Nieuw- Lekkerland van 
de Rwandawerkgroepen uit onze regio. Daar kwamen de afge-
vaardigden van de kerken die mee doen met de uitwisseling 
met Rwanda bij elkaar. Rijsoord was  met de bijna voltallige 
ZWOE-groep aanwezig. 
 
Aan de aanwezigen werden de mensen voorgesteld die deze 
zomer namens onze kerken een delegatiebezoek aan Rwanda 
zullen brengen.  

Dat zijn: 
Mariëlle Verwoerd uit Sliedrecht, Margit Kleiker uit Ridderkerk en uit Rijsoord Willem 
Otte en onze ds. Herman Offringa.  Eind juni a.s. zal het viertal het vliegtuig naar Ki-
gali nemen. 
 
De regionale herindeling van de protestante kerken in Rwanda ( afgekort EPR) kwam 
aan de orde. Dat betekent voor  onze kerk, dat wij geen contact meer zullen hebben 
met Giko. Daarvoor in de plaats komt de kerk van Kayonza. Het schijnt een missionai-
re gemeente te zijn die bijna in staat is een eigen predikant te benoemen. We hopen 
in de toekomst daar meer over te horen. Wél blijven we in contact met Runda, onze 
andere partnergemeente. 
 
Na de pauze kregen onze gasten uit Rwanda, ds. Pascal Bataringaya en zijn vrouw 
Louise, de gelegenheid ons het een en ander over hun werk te vertellen. Een paar jaar 
geleden is dominee Pascal in Berlijn gepromoveerd op het onderwerp Verzoening. Hij 
heeft onlangs in Duitsland diverse lezingen over dit onderwerp gegeven in kerken en 
op universiteiten. Vooral de gesprekken en discussies na afloop van zo’n lezing vond 
hij interessant en leerzaam. Verder vertelde hij over de evangelisatiecampagne die 
begin augustus vorig jaar is gehouden. Het thema daarvan was:  Ik en mijn huis wij 
zullen de Here dienen (Jozua 24 vers 15). De campagne richtte zich voornamelijk op 
gezinnen die werden opgeroepen om 4 mensen bij de kerk te brengen en ook om 4 
kerkverlaters weer terug te halen naar de kerkgemeenschap. Zou zo’n oproep ook iets 
voor Rijsoord zijn??? 
Louise, de vrouw van ds. Pascal, is onderwijzeres. Ze heeft gezien dat er leerlingen in 
het basisonderwijs stuklopen doordat zij geen goede ‘vooropleiding’/basiseducatie 
hebben genoten. Zij heeft daarom in haar woonplaats, Ruyumba, een kleuterschool 
opgericht, waar de kinderen discipline leren, leren spelen, leren omgaan met andere 
kinderen etc. Ook krijgen de kinderen een bord voedzame pap op school. Er zijn he-
laas meer aanmeldingen voor de school dan dat er leerlingen geplaatst kunnen wor-
den. Louise heeft een duidelijke verbetering waargenomen van de prestaties op de 
basisschool. De ouders moeten een bijdrage aan de kosten betalen, maar als zij dat 
niet kunnen wordt er in natura betaald bv. door het schoonmaken van de school. Ook  
wordt door de school aan arme gezinnen een koe te leen gegeven, zodat de mest van 
het dier kan zorgen voor een hogere productie op het land en bovendien is de melk 
een goed voedingsmiddel. Op den duur hoopt men dat de overheid de salarissen van 
het personeel gaat betalen, maar nu is de school nog privé. In Duitsland bezocht Loui-
se kleuterscholen en neemt wat ze daar gezien heeft als bagage mee naar Rwanda, 
wat ze dan weer wil overbrengen op haar collega’s. 
 
Het was een mooie, informatieve avond die we niet snel zul-
len vergeten, met name omdat het berekoud was in de verga-
derzaal waardoor diverse mensen in de pauze zelfs hun jas 
gingen aantrekken. We hadden medelijden met onze Rwande-
se gasten, maar ze leken er minder last van te hebben dan de 
andere aanwezigen. 
 
 
Namens de ZWOE, 
Wilma Barnard 
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Tienerviering 
 
Voor jullie allemaal een super goed en gezond  jaar toegewenst, 
waarbij je je dromen misschien wel kan laten uitkomen!  
 
We hopen met elkaar ook in 2015 goede, gezellige en leerzame tie-
nervieringen te houden.  
 
Het was erg fijn dat Elselien erin december weer bij was als lei-
ding. Veel succes en sterkte met het laatste stuk van de behandeling. 
 
Het thema voor de viering van 18 Januari 2015 is nog niet bekend, maar die zien jullie 
wel op de uitnodiging verschijnen. Alvast fijne viering toegewenst! 
Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zon-
der uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. 
 
Alles op een rijtje:  * Tienerviering zondag 18 januari 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 18 januari 2015! 
Janis, Elize, Elselien en Heleen 

… zoekend op internet naar een vertaling van Psalm 8 omdat dit op 1 januari gelezen 
wordt bij het NBG (pag. 9) vonden we deze creatieve verwerking, gemaakt door een 
meisje van 8 jaar. Een mooi voorbeeld van de Bijbel voor en door kinderen! - red. - 
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Een geit en tien kippen… 

 

In het decembernummer van Rijsoord aan ’t woord heeft u kunnen lezen dat 

onze jeugd hun kerstboekengeld wil doneren aan Oxfam Novib. Er wordt 

van dit geld praktische cadeaus gekocht voor gezinnen in ontwikkelingslan-

den.  

Dit vinden wij een super tof idee.  

Wat is er nu mooier om het nieuwe jaar heel goed te beginnen.  

In de hele maand januari is de deurcollecte voor onze eigen jeugd. Graag be-

velen we deze collectes van harte bij u aan. Wij kunnen samen als gemeente 

nog meer gezinnen blij maken met een cadeau. 

Voor meer informatie zie www.oxfamnovib.nl 

 

Dus... we sparen de hele maand 

januari voor Oxfam Novib. 

Spaart u met ons mee? 

-Persbericht-              Trinity 7 februari in Ridderkerk! 
 
Trinity is een worldbeat band bestaande uit 4 Nederlandse mannen. Hun mix van Zuid-
Amerikaanse en Ierse folk met Afrikaanse beats en pop grooves creëert een spannende 
mix. Op het podium zorgt hun live performance ervoor dat ieder optreden uitmondt in 
een groot feest! De vier mannen van Trinity waren al lang bezig met het maken van 
muziek, maar vanaf 2004 ontdekten ze een winnende formule. Ze creëerden hun eigen 
sound door Latijns-Amerikaanse en Ierse invloeden met allerhande andere wereldmu-
ziek te combineren.  
 

Popmuziek met wereld-invloeden: Worldbeat  
 

De muzikale reis van de vier leidde tot nu toe tot 6 albums: Inicio (2007), Cada Dia 
(2009), Este Momento (2010), Pueblos Todos (LIVE) (2011), Qué Mas (2012) en MUNDO 
(2014). Van alle albums verkochten ze inmiddels tienduizenden exemplaren. Hun mu-
ziek is levendig, emotievol en feestelijk. Een genot voor het oor en de dansvoeten. De 
band karakteriseert zich ook door verschillende talen te combineren zoals Spaans en 
Engels maar ook Zulu en Frans. Op MUNDO heeft Trinity samen gewerkt met producer 
Gordon Groothedde om hun sound verder te ontwikkelen en de verschillende invloe-
den te integreren tot één geheel. De band brengt hun vrolijke en passievolle klanken 
niet alleen in Nederland ten gehore, maar trad ook op in landen als Rusland, Ierland, 
Gambia, Kenia en Peru, en tourt regelmatig in Frankrijk, Zwitserland en Duitsland. 
Daarnaast organiseert de viermansformatie sinds 2013 het event Trinity & Friends, een 
klein indoor festival met optredens van bevriende bands en muzikanten. Een festijn 
dat uitmondt in een knallend feest met de band zelf op de bühne. Een waar festijn 
waar bovendien genoten kan worden van (etens)waren vanuit verschillende wereldde-
len. De sfeer geeft weer hoe de band is: ongedwongen, puur en gastvrij.  
 
Op zaterdag 7 februari geven zij een concert in De Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te 
Ridderkerk. Aanvang 20.00 uur. Kaarten a € 12,50 zijn beschikbaar bij De Kandelaar, 
St. Jorisstraat 10 of via www.truetickets.nl.  
Voor meer informatie, mail naar Trinity@Levensbron.nl 
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Een Kerstverhaal 

Het was koud buiten. Een dikke laag sneeuw lag op de daken en de 
lucht was grauw. Binnen was het lekker warm. De kachels stonden 
hoog en de mensen zaten knusjes in huis met chocolademelk en kerst-
kransen. In sommige gezinnen waren kerstbomen aanwezig en brand-
den kaarsjes. Echt ouderwets gezellig, zo'n kerstfeest. Ik moest er 
nog vaak aan terugdenken. Hoe spannend ik het altijd vond wanneer 
er een kerstboom gekocht werd, zou hij groot zijn, en zou ik de slin-
gers er in mogen hangen? En dan het kerstfeest in de kerk, het kerst-
verhaal naspelen, kerstliedjes zingen.  

Maar nu was alles anders. Ik keek naar buiten en ik zuchtte. Geen kerstboom zit jaar 
en geen chocolademelk. En het was mijn eigen schuld. Het was allemaal begonnen 
toen mijn baas me vroeg of ik zin had om eens mee te gaan. Het was op een vrijdag-
avond en het was net zo koud als nu. Maar binnen was het gezellig, er waren lichtjes 
en mensen. De rammelende kasten hadden me vreemd aangekeken. Wat ik hier 
moest? Nou, gewoon eens kijken wat er te doen was. Niks mis mee toch? Een beetje 
gezelligheid en vertier, nieuwe mensen ontmoeten. Ik waagde de eerste gok, en ik 
vond het leuk. Ik werd aangemoedigd en het ging goed. Het ging zo ongelooflijk goed 
dat ik met drie keer zoveel naar huis ging. Het liep tegen kerst. En ik ging vaker mee. 
En toen kwam er een keer een teleurstelling. En ik ging met drie keer zo weinig naar 
huis. Maar daar kwam ik weer overheen en ik probeerde opnieuw. Het ging weer mis. 
Zo wisselden winst en verlies elkaar af. Het spel kreeg me in zijn greep, ik moest er 
weer heen. De kasten waren oude bekenden van me geworden. Ze keken me niet 
meer vreemd aan, maar ze lachten zo vriendelijk. Er kwam een periode dat het weer 
zo goed ging. Twee weken voor kerst kocht ik een boom. En slingers. En een kalkoen 
die zo groot was dat ik hem nooit in m'n eentje op zou kunnen. Maar dat hoefde ook 
niet. Ik was van plan er een groots kerstfeest van te maken. Ik zou veel vrienden uit-
nodigen en er zou zoveel te eten zijn en zoveel cadeaus. Toen ik alles in huis had 
moest ik er toch weer heen. De drang was zó sterk dat ik het niet kon weerstaan. Het 
liep mis. Het liep vreselijk mis en ik kwam thuis met niks. De rekening was leeg. En 
toen kwam de post. Een rekening van de tandarts, de huur, gas en elektriciteit en wa-
ter. En natuurlijk de afbetaling van die dure auto die ik in een opwelling had gekocht. 
Maar ik had niks meer. Na een paar dagen kwamen ze aan de deur. Ja, ze zochten 
maar uit. De tv werd het huis uitgesleept. En de zitbank en het dure tafeltje die ik 
speciaal had laten maken. Toen kwamen ze bij de kerstboom. Ze hadden nog niet ge-
noeg, dus moesten de ballen mee. En de piek, die me bijna honderd gulden had ge-
kost. Toen bijna het hele huis leeg was, vertrokken ze. In de diepvries lag nog de 
enorme kalkoen. Ik zou hem nooit alleen op kunnen. Het werd kerstavond. En het 
werd donker. De elektriciteit was afgesloten. Ik rilde en zat in elkaar gedoken op de 
grond. Ergens op zolder moesten nog wat kaarsjes liggen. Stijf geworden van de kou 
stond ik op en ging op de tast naar boven. Ik stootte m'n hoofd aan de schuine balken 
van de zolder. De kaarsen waren nog van vroeger. Ik vond ze in een hoekje, helemaal 
bedolven onder het stof. Ze waren heel mooi, daarom waren ze nog nooit aan ge-
weest. Als kind had ik er vaak naar staan kijken en toen ik het huis uitging had ik ze 
meegekregen. Beneden stak ik ze aan. Ik hield m'n handen erboven en voelde de be-
haaglijke warmte. Ik keek naar de kaarsen. Het waren engelen die hun handen om-
hoog hielden. Ze hadden vleugels op hun rug. 'Kunnen engelen vliegen mama?' had ik 
eens gevraagd. 'Net als vogels?' 'Dat weet ik niet kind,' had moeder geantwoord, 'deze 
kaarsen zijn door mensen gemaakt en sommige mensen denken dat engelen er zo uit-
zien'. 'Maar het belangrijkste is, dat ze altijd bij je zijn, ook al kun je ze niet zien.' 
Wat had ik dat een heerlijk idee gevonden. Te weten dat er altijd engelen waren die 
je beschermden. Bang in het donker was ik daarom ook nooit geweest. Buiten waaide 
de wind, en het kaarslicht wierp vreemde schaduwen op de muur. 
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Prettig vond ik het niet, zo in het donker te zitten. 

Om die kinderlijke fantasieën kon ik nu alleen nog lachen. Maar wat was het altijd ge-
zellig geweest. Geen overdadig kerstfeest, maar wel gezellig en warm. Het was net 
alsof je toen iets kon merken van de vrede op aarde. De kaarsen waren alweer voor de 
helft opgebrand. Ze waren niet zo groot. Ik moest ze maar eens uitdoen. Dan kon ik er 
de tweede kerstdag ook nog van genieten, dacht ik ironisch bij mezelf. M'n voeten wa-
ren inmiddels zo koud als steen en m'n benen waren helemaal stijf geworden. Ik moest 
maar eens naar bed gaan. Dat stond er tenminste nog. En de kale kerstboom. Verder 

was de kamer leeg. Alle vrienden had ik twee dagen geleden verteld 
dat ik ze helaas niet kon ontvangen omdat ik me niet lekker voelde. 
Een beetje grieperig, had ik gezegd. Ze vonden het wel jammer, 
maar ze konden het ook wel bij iemand anders vieren, zeiden ze. 
Want Janet had toch zo'n grote kalkoen. O ja, en nog beterschap 
natuurlijk. En thuis… Ach, thuis was zo ver weg. Het was 30 kilome-
ter rijden. Zo vaak kwam ze thuis trouwens niet meer. Ze was met 
ruzie het huis uitgegaan en het contact was nooit meer goed ge-
weest. Ze begrepen haar toch niet, en bovendien had ze het altijd 
zo druk gehad met van alles en nog wat.  
 

De dekens waren erg koud toen ik eronder kroop, en het duurde een hele tijd voordat 
ik warm werd. Het raam klapperde heen en weer. Een gure windvlaag waaide door de 
kamer en ik kon het bed weer uitgaan om het raam te sluiten. De slaap wilde niet ko-
men en ik moest steeds denken aan vroeger. Doe toch niet zo sentimenteel, zei ik 
hardop tegen mezelf, maar toch kwamen de tranen. Toen werd er gebeld. En nog eens 
en nog eens. Ik besloot om niet open te doen, maar het hield zo lang aan dat ik er 
toch maar uitging. Voorzichtig opende ik de deur. 'Els?' hoorde ik een vragende stem. 
'Papa?' 'Kind, wat is het hier donker,' zei mijn vader verbaasd. 'Ben je vergeten waar 
het lichtknopje zit?' Ik was beschaamd. Ik vroeg hem om binnen te komen. Toen we in 
de kamer kwamen merkte ik dat hij er niks van snapte. Maar hij vroeg niks. In plaats 
daarvan zei hij: 'je moeder en ik hadden het er eens over, en het leek ons goed om 
samen weer kerstfeest te vieren'. 'Als jij dat wilt natuurlijk.' 'We zouden weer eens 
wat vaker bij elkaar moeten komen, je bent onze enige dochter en er is veel gebeurd.' 
'Kerstfeest is een feest van vrede, en dit leek ons een goed moment om opnieuw te 
beginnen.' Mooie kerstkleren had ik niet meer. Maar dat gaf ook niet. Ik was zo blij 
dat er nog mensen waren die me niet vergeten waren. De kalkoen werd uit de diep-
vries gehaald. En we gingen op weg. Toen we thuis kwamen zette m'n moeder grote 
ogen op bij het zien van de enorme kalkoen. Vroeger hadden we nooit kalkoen met 
kerst. Het gaat niet om het eten, zeiden m'n ouders altijd. Maar ik moest anders. Ik 
moest een enorme boom met dure ballen. Een kalkoen waar wel twaalf personen van 
konden eten. En toen was ik alles kwijt. En niemand die het wat kon schelen. Want 
kerstfeest konden ze ook wel bij iemand anders vieren. Alles was weg, behalve de 
herinneringen. Maar nu was ik weer thuis. Het was behaaglijk warm en de kaarsjes 
brandden. De kalkoen mislukte, we hadden geen idee hoe we zo'n monster moesten 
klaarmaken, maar het gaf niet. Ik was thuis, de herinnering werd weer werkelijkheid. 
We waren gelukkig. Het was weer kerstfeest.  

 

Danielle Munnik 

(gevonden op internet - red. ) 
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Zondagavondzang in de 
Bethelkerk in Zwijndrecht 

 

Het Bethelkerkkoor Kerkkoor 

Zwijndrecht wenst u allen  

een gezegend, gelukkig  

en gezond Nieuwjaar toe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook in dit nieuwe jaar willen we de 
Lofzang gaande houden.  
 
Wij nodigen u hierbij uit om met ons 
voor de 319de keer de zondagavondzang 
te komen zingen op zondag 18 januari 
a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan 
de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. 
 
Na een drukke maand vol licht willen 
wij in deze zangavond zingend de 
vraag beantwoorden waarom Christus 
eigenlijk naar ons toegekomen is. We 
doen dat met het zingen vele, vooral 
bekende, liederen.  
 
Cor de Haan geeft leiding aan koor- en 
samenzang. De organist van deze 
avond is André de Jager. 
We openen deze zondagavondzang met 
het lied: ‘Hij kwam bij ons, heel ge-
woon’, en ‘Wij knielen voor Uw zetel 
neer’.  Ook zingen we ‘Ere zij aan God, 
de Vader’ en ‘Heer, ik kom tot U’. Met 
de kinderen zingen we ’Jezus zegt, dat 
Hij hier van ons verwacht’. 
Het koor zingt o.a. de liederen: 
‘Hemel, raak de aarde aan’, en: ‘Gods 
regenboog’. We sluiten de avond af 
met het lied: ‘Vervuld van Uw zegen’. 
 
Graag tot ziens in de Bethelkerk, wij 
rekenen op uw komst. 
 
Namens het  
Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 

Tel uw zegeningen 
 

‘Tel uw zegeningen, een voor een 

en vergeet er geen’. 

Een bekend lied van Joh. de Heer 

maar we zingen het haast niet meer. 

 

Zegeningen krijgen we elke dag 

hoe klein het ook wezen mag. 

Iedere dag ons dagelijks brood 

voor rijk of arm, klein of groot. 

 

Elke dag gezond mogen opstaan, 

de zon steeds weer op zien gaan;  

In een vrij land mogen leven 

elkaar liefde mogen geven. 

 

God in dit alles mogen prijzen 

Hij die ons nooit zal afwijzen. 

Zegeningen van geluk en welstand 

en alles wat hier mee is verwant 

 

Alle zegeningen, tel ze maar, 

het maakt u blij en dankbaar. 

Veel zegeningen zijn er te noemen 

waar voor wij God mogen roemen. 

 

Fedde Nicolai 


