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Stencilen:  
Maandag 29 juni 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  1 juli 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maanden juli en 

augustus met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 26 juni 

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  

 

"In het Woord was leven 
en het leven 

was het Licht der mensen." 
Joh. 1:4 

 
Wanneer de zon onder gaat 

en de maan over de horizon komt, 
wanneer de nacht valt, 

en de laatste vogel verstomt, 
ben ik dankbaar voor uw creatie 
van heldere sterren en de maan, 

die ons als bakens van licht 
in het duister terzijde staan. 

Zij herinneren mij aan Uw liefde 
aan Uw oneindige grootheid. 

Al is de nacht ook donker, 
Uw Licht is er altijd!  

 
Fenno Broei 

Kopij volgende Ra’tW 
 

De eerstvolgende Ra’t W is 

voor de maanden juli en 

augustus; wilt u hiermee 

rekening houden als u ko-

pij wilt aanleveren? 

 

- redactie - 
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Erediensten 
 
Zondag 7 juni   Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 
Kinderoppas : Petra en Annelieke Bezemer 
Chauffeurs : P. Bezemer en J. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 14 juni 

09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 
Kinderoppas : Jacqueline en Celine de Jong 
Chauffeurs : J.J. de Koning en A. Bode 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 21 juni   Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeurs : D.W. Alblas en B. Sintemaartensdijk 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 28 juni 

09.30 uur : Ds. E.G. Matser uit Zwijndrecht 
Kindernevendienst : Sabrina Alblas 
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen 
Chauffeurs : A.C. Alblas en D.W. Alblas 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Jeugdwerk Protestanse Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
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Het mosterdzaadje… 
 

Dat kleine mosterdzaadje, 
onoog’lijk om te zien, 
wellicht één centimeter 
of kleiner nog misschien, 

zag ik laatst bij een bosrand 
als woudreus voor me staan. 
Het leek wel of zijn kruin naar 

de hemel op zou gaan. 
 

Een vogelschaar zong vrolijk 
een twink’lend lentelied, 

waarop de reus begeest’rend 
zijn blaad’ren dansen liet. 
Een jeugdig paartje zat in 
zijn koele schaduwvlak, 

een kleuter hing  
zacht schomm’lend 

en lachend aan een tak. 
 

Het was een tafereeltje, 
dat ik niet snel vergeet. 
Het eertijds kleine zaadje 
dat nu een woudreus heet, 
was door Gods wijze inzicht 
gevormd tot een gigant, 

die als verkwikking diende. 
Een schepping van Zijn hand. 

 
Zo kunnen wij als mensen, 
in aanvang zwak en klein, 
van dag tot dag iets groeien 
om eens een boom te zijn, 

waar and’ren zich in nest’len 
met al hun lief en leed, 

een waarlijk lustoord dat zich 
in God geworteld weet. 

 
Frits Deubel 

Bij de kerkdiensten 

 
Juni is van oudsher de zomermaand, de 
maand met die heerlijk lange dagen. 
Het is nog geen vakantietijd, maar velen 
grijpen de kans om er in dit voorseizoen 
alvast op uit te trekken.  
De zondagse kerkdiensten worden zon-
der onderbreking voortgezet, wij loven 
de Heer op zijn dag.  
Dit voorjaar friste ik mijn kennis van de 
Franse taal wat op en ik leerde opnieuw 
de namen van de weekdagen. Het Fran-
se woord voor ‘zondag’ is ‘dimanche’. 
Het woord is ontleend aan het Latijnse 
dies dominicus. ‘Dies’ betekent ‘dag’ en 
‘dominicus’ = ‘van de Heer’. Opdat wij 
dit niet vergeten!  
 
Op zondag 7 juni vieren wij het heilig 
Avondmaal. Wij eten en drinken het le-
ven dat niet vergaat. In het sacrament 
van de tafel van de Heer voelen wij ons 
in het bijzonder verbonden met de gro-
te ruimte van de oecumene, met de 
kerk die in de wereld is.   
 
Op zondag 14 juni zal mw.ds. A.L. van 
der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 
bij ons voorgaan. Zij is inmiddels een 
bekend gezicht en een bekende stem in 
ons midden. 
 
Op zondag 21 juni hoop ik zelf weer 
voor te gaan in de morgendienst. Het is 
mijn laatste dienst voor het uitwisse-
lingsbezoek aan Rwanda en mijn vakan-
tieperiode. De tieners hebben hun eigen 
viering in De Fontein. 
 
Zondag 28 juni is ds. E.G. Matser onze 
voorganger. Ds. Matser is de nieuwe 
predikant van De Develhof te Zwijnd-
recht. 
 
Wij wensen elkaar goede en gezegende 
diensten toe! 
 
ds. Herman Offringa 
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Zieken(t)huis 
 
Dhr. R.E. Barnard (Mauritshoek) werd met een longontsteking opgenomen in het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis, locatie Dordwijk.  
Dhr. P.J. Sinterniklaas (Rijksstraatweg) is nog herstellende van zijn knieoperatie, hij is 
wel weer thuis.  
Dhr. H.J.W. Noordermeer (Rijksstraatweg) verblijft nu definitief in verpleeghuis Crab-
behoff te Dordrecht. 
 
Wij gedenken onze zieken en herstellenden in onze gebeden.  
De voorbede geldt ook voor hun partners en familieleden, voor hen die de zorgen 
meedragen. Gode bevolen! 
 
ds. G.H. Offringa 

Uitwisseling Dordrecht-Remera (Rwanda) 
 
Dit jaar zal er opnieuw een delegatie in het kader van de 
Uitwisseling Dordrecht-Remera een bezoek brengen aan 
Rwanda.  
Dit zal het 14e bezoek zijn, sinds in 1987 begonnen is met de 
Uitwisseling.  
Van 24 juni t/m 15 juli 2015 zal de delegatie vanuit de regio 
Dordrecht een bezoek brengen aan de presbyterie Remera 
van de Eglise Presbytérienne au Rwanda (EPR).  
  

Thema 
Als thema is gekozen: Ouderen in de gemeente.  
Zowel in Rwanda als in Nederland ontmoeten we 
veel uitdagingen en problemen als het gaat om onze 
ouderen. Het zal boeiend zijn om hierover met el-
kaar in gesprek te gaan: wat zijn de overeenkom-
sten, wat de verschillen, wat kunnen we van elkaar 
leren, waarmee bemoedigen? 
 
Gekozen is voor het verhaal van Ruth en Naomi, 
waarbij vooral de figuur van Naomi centraal zal 
staan. Zij heeft veel verloren in haar leven, maar wordt bemoedigd door haar schoon-
dochter Ruth, die erg op haar gesteld is en haar niet in de steek laat.  
 
De voorbereiding 
In de voorbereiding heeft de delegatie zich gepresenteerd op de Kerkenvergadering 
van 7 april 2015 en tijdens de Rwanda Werkgroepenvergaderingen. Ook is de delega-
tie bijeengekomen voor een “brainstorm-weekend” in het Zendings-Diaconessenhuis 
te Amerongen.  
 
Programma 
De delegatie hoopt op goede en zinvolle ontmoetingen in de 25 gemeenten in Rwan-
da. Op 28 juni staat een bezoek aan onze partnergemeente Runda gepland, op 29 juni 
aan onze nieuwe partnergemeente Kayonza. De delegatie zal verder een kijkje nemen 
bij de Kleine Projecten.  
  
Willem Otte 
ds. Herman Offringa 
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Zomervakantie predikant 
 
Mijn zomertijd is dit jaar verdeeld tussen het uitwisselingsbezoek aan Rwanda en een 
aansluitende vakantieperiode.  
Vanaf maandag 22 juni t/m maandag 27 juli kunt u de pastorale berichten doorgeven 
aan uw ouderling.  
Zo nodig krijgen deze berichten een plaats in de kerkdienst, als mededeling of bij de 
voorbeden. U kunt denken aan een geboorte, een ziekenhuisopname of thuiskomst, of 
een situatie van overlijden.  
Mw. E. Alblas-van Gemerden, Mauritshoek 70 (telefoon 0180 – 427513) is gedurende mijn 
hele vakantieperiode thuis. Wanneer u uw wijkouderling niet thuis treft kan zij uw be-
richt opnemen of zo nodig verwijzen naar de waarnemende predikant of andere pastora-
le zorg.  
Ik hoop dat het u allen goed mag gaan!   
 
ds. Herman Offringa 

Contact met de predikant (- tot aan 22 juni i.v.m. vakantieperiode ) 
 
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 

Waarom Jezus?! 
 
Op 5 juli wordt op het Koningsplein weer een Openluchtdienst gehouden.  
Het is dan de 10e keer dat we dit kunnen en mogen organiseren en dat mag best fees-
telijk zijn.  
 
Het thema is, zoals bovenaan is aangegeven: Waarom Jezus?! 
In deze tijd van allerlei (schijn) zekerheden toch een vraag dan wel een uitroepteken 
waard. Zijn naam vormt voor de één een uitroepteken en voor de ander juist een 
vraagteken. Wie was/ is Hij en wat betekent dat voor ons allen? 
 
Als koor werkt mee: RidderKerk United onder leiding van Jan Paul Apon. 
U hebt de oproep voor zangers en zangeressen een aantal weken geleden in de Combi-
natie kunnen lezen. Hoe groot het koor is blijft nog even een verrassing, de begelei-
ding ervan gebeurt door een eigen combo. Als spreker/ voorganger hebben we Wim 
Bevelander bereid gevonden aan de dienst medewerking te verlenen. 
De afgelopen jaren hebben we door de weersomstandigheden gebruik moeten maken 
van de Levensbron maar we gaan ervan uit dat het dit jaar een zonovergoten en fees-
telijke dag mag worden. 
 
We hopen dan ook op een grote belangstelling voor dit jaarlijkse gebeuren. 
 
Oh ja, neem voor de zon een paraplu(sol) mee en een klapstoel, het aantal beschik-
bare zetels is beperkt. 
 
Tot ziens, 
Pauly Bestebreurtje 
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Kerkelijke stand 
 
Verhuisd per 7 mei j.l.:  
mw. J.T. de Ruiter-Legerstee  
naar Wesdijkleede 62   
2991 WX  Barendrecht 
  
Overgegaan naar de  
Gereformeerde Kerk Alphen a/d Rijn:  
Mevrouw L.C. IJsselstein 

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 juni 
 
1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
8 juni 1931 
De heer P. Legerstee 
Verz. huis Dubbelmonde 
Koningstraat 290, kamer 214 
3319 PH Dordrecht 
 
9 juni 1925  
Mevrouw J. van Gameren-de Lang 
Mauritshoek 6 
2988 EA Rijsoord 
 
11 juni 1922 
Mevrouw H.M. v. Nes-Horsman 
Torenmolen 1  kr. 306  
2986 GB Ridderkerk 
 
12 juni 1934 
Mevrouw W. M. Tamerius 
J.C. de Backstraat 36 
2988 XJ Rijsoord 
 
13 juni 1932 
De heer  J. van der Burg 
Reling 5.07 
2993 DN  Barendrecht 
   
19 juni 1925  
De heer Adr. Van Gameren 
St. Jorisplein 80 
2981 GG Ridderkerk 

Bazaar 2015 
  
Wij zijn weer aanwezig bij de opslag op 13 
juni van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
  
Nog even onder de aandacht: 
  
⇒ Heeft u tweedehands kleding, dan 

kunt u dat ook dit jaar weer inleve-
ren bij Ria Bode. 

 
⇒ De kar van de kerk is nog steeds te 

huur en ook hiervoor kunt u terecht 
bij Ria Bode. 

 
⇒ Heeft u punten van DE gespaard, dan 

kunnen wij het zeer waarderen in-
dien u deze schenkt aan de bazaar. 
Wij gebruiken deze punten voor de 
aanschaf van prijzen bij het Rad van 
Avontuur. U kunt deze punten afge-
ven aan de Mauritsweg 33. 

  
Met een vriendelijke groet van de bazaar-
commissie 

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 12 juni  
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NBG Bijbelleesrooster juni 
 
maandag 1  Handelingen 2:43–3:1  
dinsdag 2  Handelingen 3:11-26  
woensdag 3  Handelingen 4:1-12 
donderdag 4  Handelingen 4:13-22 
vrijdag 5  Handelingen 4:23-31 
zaterdag 6  Psalm 130 
zondag 7  Marcus 3:20-35 
maandag 8  Marcus 4:1-12 
dinsdag 9  Marcus 4:13-23 
woensdag 10  Marcus 4:24-34 
donderdag 11  Psalm 92 
vrijdag 12  Marcus 4:35-41 
zaterdag 13  Marcus 5:1-20 
zondag 14  Marcus 5:21-43 
maandag 15  Psalm 107:1-22  
dinsdag 16  Psalm 107:23-43 
woensdag 17  Jesaja 1:1-9 
donderdag 18  Jesaja 1:10-20 
vrijdag 19  Jesaja 1:21-31 
zaterdag 20  Jesaja 2:1-5 
zondag 21  Jesaja 2:6-22 
maandag 22  Jesaja 3:1-12 
dinsdag 23  Jesaja 3:13–4:1 
woensdag 24  Jesaja 4:2-6 
donderdag 25  Psalm 30 
vrijdag 26  2 Korintiërs 6:14–7:4 
zaterdag 27  2 Korintiërs 7:5-16 
zondag 28  2 Korintiërs 8:1-15 
maandag 29  2 Korintiërs 8:16-24 
dinsdag 30  2 Korintiërs 9:1-14 

11 juni  -  Psalm 92 vs 13-16 

 

 

 

 

 

De rechtvaardige zal groeien  

als een palmboom, 

opschieten als een ceder van de Libanon; 

geplant in het huis des HEREN 

groeien zij in de voorhoven van onze God; 

zij zullen in de ouderdom  

nog vrucht dragen, 

fris en groen zullen zij zijn; 

om te verkondigen,  

dat de HERE waarachtig is, 

mijn rots, in wie geen onrecht is. 

Vijf broden en twee vissen 
 

Die morgen bakte ze het brood, 
ze deed de broodjes in een zak, 
haar kleine jongen werd al groot 
hij at er vijf met groot gemak. 
Ze stopte er twee visjes bij, 

zo was het wel genoeg. 
Ze zwaaide hem nog even na 

het was nog vroeg. 
 

Die avond kwam de jongen weer, 
zijn ogen straalden van plezier. 

Ik gaf mijn broodjes aan de Heer, 
ik zei : ‘k heb ook twee visjes hier’ 

en met mijn brood van deze dag 
gaf hij de mensen eten. 

Er was genoeg voor iedereen   
en niemand werd vergeten. 

 
De moeder en haar jonge zoon 

verwonderden zich zeer. 
Maar ook voor ons is ‘t wonderschoon 

dit voorbeeld van de Heer. 
Zijn zegenende handen 

delen genadebrood. 
Hij biedt de mensen leven aan 

en redt hen van de dood. 
 

De kleine jongen leerde daar 
dat Jezus wonderen doet 

wanneer je zomaar op je weg 
het Levend Brood ontmoet. 

 
Jannie de Paauw 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

4 en 18 juni 

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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Opbrengst Collectes 
 
26 april 2015  Kerk     € 147,42 
   Onderhoud gebouwen  € 111,44 
   Jeugdwerk PKN   €   49,30 
 
3 mei 2015  Diaconie    € 185,50 
   Onderhoud gebouwen  € 143,80 
   Eigen jeugd   €   52,85 
 
10 mei 2015  Kerk     € 166,25 
   Onderhoud gebouwen  € 131,00 
   Eigen jeugd   €   58,24 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 25 april 2015 t/m 17 mei 2015) 
 
Via Ds. G.H. Offringa    voor de kerk   €  20,00 
Via mw. G. Lodder    wijkgeld Elisabeth  €  45,00 
Via mw. N. Belder-van der Ent      voor de kerk       € 10,00   
  
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 automati-
sche incasso van de maand juni vindt plaats op 
26 juni 2015.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 

Nalatenschap van  
mw. A. van der Weele-de Groot 
  
De afwikkeling van de nalatenschap is door de 
executeur testamentair afgerond. 
Het totale bedrag dat aan onze kerk is toebe-
deeld bedraagt € 49.034,35 en is inmiddels ont-
vangen.  
Wij zijn dankbaar dat er altijd weer mensen zijn 
die onze kerk gedenken. 
Met vertrouwen zien wij naar de toekomst. 
  
Om toch iets tastbaars te doen met deze nala-
tenschap onderzoekt de CvK de mogelijkheid om 
via de achtergevel een kijkje in de kerk te ne-
men… Het zou aardig zijn als dit met de gondel-
vaart gerealiseerd is. 
  
Een dankbaar college van kerkrentmeesters. 

Zomer 
 

De zomertijd is aangebroken, 
de lente dagen zijn voorbij. 
De natuur is reeds ontloken, 
het warme weer is nu nabij. 

 
Zomer,  

de mooiste tijd van het jaar, 
alles bloeit en groeit weer; 

de zon schijnt heerlijk,  
wonderbaar 

het geeft alles zo'n blijde sfeer. 
 

Dankbaar mogen we zijn  
voor deze tijd 

waarin de aarde  
zijn gewas weer geeft 
door Gods grote trouw  

en goedheid 
zodat mens en dier  
de winter overleeft. 

 
Elk seizoen  

heeft zijn bekoorlijkheid 
maar toch  

springt de zomer er uit. 
Het geeft warmte  

en vrolijkheid, 
daarbij de vogels  
met hun gefluit. 

 
Fedde Nicolai 
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 Samen zingen in De Open Hof 
 

Op zaterdag 4 juli a.s. zal de laatste zangdienst voor de vakantieperio-
de in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht worden gehouden. Normali-
ter zijn deze zangdiensten op zondagmiddag, maar de laatste jaren 
wordt de laatste zangdienst voor de zomervakantie op zaterdagavond 
gehouden met als thema “Zingen naar de Zomer”.  

Een ander bijzonder punt is dat deze keer twee koren zijn uitgenodigd en wel het 
Christelijk Mannenkoor “Excelsior” uit Hendrik-Ido-Ambacht en Vocaal Ensemble 
“Chantibelle”, beiden o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit, met orgel en pianobegeleiding van 
Edwin Vooijs. Bij het opmaken van dit bericht was het programma van deze avond nog 
niet bekend, maar uiteraard kan men weer veel samenzang verwachten van bekende 
en geliefde liederen uit diverse bundels. Bovendien zullen de twee koren zowel afzon-
derlijk als gezamenlijk optreden.  
 
Mocht u het complete programma vooraf per email willen ontvangen, stuur dan een        
e-mail naar leenkoster53@gmail.com. 
De zangavond begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. De toegang is gra-
tis, maar bij de uitgang is er een collecte. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 
72a te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 
06 28 57 15 81 of stuur een email naar eerder genoemd emailadres. 
 
De eerste zangdienst na de zomervakantie is dan weer op zondagmiddag 4 oktober, 
aanvang17.00 uur, met medewerking van het Interkerkelijk Gemengd Koor en Combo 
“Les Chantres” uit Papendrecht o.l.v. Hans van Blijderveen. 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

Koor-en samenzangdienst  
gehouden  op  zondag 7  juni a.s.   

waaraan medewerken:  
Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v. Martin Mans 

Orgel Wim de Penning 
Trompet Jantine Kalkman   
Voorganger ds. A. Matser 

 
en een 

 
 Koor-en samenzangdienst  

gehouden  op  zondag 28 juni a.s.   
waaraan medewerken:  

 Chr. Gem. Koor “Groote Lindt” en Chr. Gem. Koor “Omnia Cum Deo”  
o.l.v. Gerard van der Zijden,  

Orgel Martin Mans 
Sopraan Jacqueline Meijer  
Voorganger dhr. G.de Haan  

 
De dienst begint om 17.00 uur    

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

 
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 

De toegang is vrij! Van harte welkom! 
 

De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 20 en 25 , bus 77 
Zie ook www.breepleinkerk.nl  

Zie ook: https://www.facebook.com/zingenmaaktblij 
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Samen Present zijn in Ridderkerk!? 
 
Inmiddels zijn de eerste projecten bij Present 
Ridderkerk van start gegaan! Onlangs hebben 
wij als Bestuur en Team de aftrap genomen 
door 2 kinderkamers op te knappen bij een 
gezin dat met moeilijkheden kampt en bege-
leid wordt door Vivenz. Tevens gaan een 
Jeugdgroep, een kerkenraad en verschillende 
bijbelstudiegroepen zich dit voorjaar inzet-
ten, we bruisen van enthousiasme! 

 
Present is oorspronkelijk voortgekomen uit lokale kerkelijke gemeenschappen: 
“Present heeft de drijfveer om mensen te motiveren tijd, middelen en/of geld be-
schikbaar te stellen -in navolging van Jezus Christus- omdat op basis van de Bijbel 
mensen geroepen zijn om te delen en de naaste te dienen.” Dat is onze motivatie die 
zich niet beperkt tot onderlinge zorg onder kerkmensen, maar kan juist meewerkt aan 
een missionaire houding ten opzichte van de wereld buiten de kerkmuren. 

 
Present Ridderkerk biedt een vorm van ‘light-vrijwilligerswerk’ vanuit een nieuw con-
cept: zij enthousiasmeert groepen (Bijbelstudiegroepen, collega’s, sportclubs, vrien-
dengroepen, etc.) om zich éénmalig voor een ander in te zetten. Tegenwoordig heb-
ben mensen steeds minder tijd om naast een drukke baan vast vrijwilligerswerk te 
doen, maar ergens is er vaak wel de behoefte om iets zinvols te doen voor een ander. 
Ook zijn we op zoek naar mensen die intensiever bezig zouden willen in het team 
van Present of als flexer voor praktische projecten: schoonmaken, opruimen, klus-
sen, tuinieren! 

 
Present Ridderkerk is een jong team van Ridderkerkers dat tevens een netwerk op-
bouwt met lokale hulpverleners. Zij treffen namelijk met regelmaat medeburgers die 
vereenzamen of in een neerwaartse spiraal terecht zijn gekomen en waar een eenma-
lige ‘boost’ van een groep het verschil kan betekenen. U kunt denken aan het aanpak-
ken van een verwaarloosd huishouden, een verwilderde tuin snoeien en onderhouds-
vriendelijk maken, ect.  
Tevens organiseert Present sociale projecten. De Jeugdgroep van de Wilheminakerk 
bijvoorbeeld gaat met ouderen van de Riederborgh wandelen naar het dorp. U kunt 
ook denken aan koken, muziek maken, nét wat bij jullie als groep past! 

 
We willen medeburgers een socialer bestaan geven en zo een platform in onze eigen 
woonplaats zijn waarin mensen elkaar kunnen helpen en de wereld een stukje mooier 
maken! 

 
Geïnspireerd om met een bijbelgroep, diaconie, als flexer of in ander verband een 
project te doen in de eigen woonomgeving? Wij komen graag bij u langs om de mo-
gelijkheden door te spreken. Of wellicht wilt u bij dragen op andere wijze, d.m.v. 
materiaal voor een project of een donatie?  

 
Neem contact op met de coördinatoren Marlies Bouman, 06-13023094  en Jolanda 
Haan 06-13 15 35 10 of info@presentridderkerk.nl 

 
Stichting Present is een non-profit organisatie die, gesteund door giften van fondsen 
en bijdragen van lokale organisaties en ondernemingen, bruggen slaat tussen mensen 
die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen zijn. 

www.stichtingpresent.nl/ridderkerk  Rekening NL38RABO0301274193 
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Barbecue La Pipe 
 
Al jaren is het traditie dat ter afsluiting van het seizoen van de Opstandingskerk Rijsoord 
een barbecue wordt georganiseerd. De laatste jaren is dit door de kerk georganiseerd, 
maar heel veel jaren daarvoor werd dit verzorgd door Sociëteit La Pipe.  
 

 
Uit de archieven blijkt dat La Pipe dit jaar 50 jaar bestaat en 
dat was voor het oud-bestuur van de jeugdsoos (dat al een 
aantal jaren is gestopt met het regelen van soosavonden) het 
begin van het idee om weer een reünie te organiseren. Van-
daar dat er door het voormalige bestuur is besloten om dit 
jaar weer de jaarlijkse BBQ te organiseren. (Oude) bekenden 
zien en bijkletsen onder het genot van een hapje en drankje 
en er met elkaar een gezellige middag van maken. 
 

 
Dit jaar zal de BBQ plaats vinden op zaterdag 20 juni vanaf 16.00 uur.  
 
De kosten zijn € 7,50 per persoon. 
 
 
 
Om te weten op hoeveel gasten wij moeten rekenen, hopen we dat u voor maandag 1 
juni even door kunt geven of en met hoeveel personen u komt. Dit kunt u doen door: 
 
 

Onderstaande bon in te vullen en in te leveren (Mauritsweg 56, Rijsoord) 
Via de mail - societeitlapipe@hotmail.com 
Of gewoon even bellen (D. Monshouwer – 06-10011626). 

 
 
 
 
We zien u graag op zaterdag de 20ste!!! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Daphne Monshouwer 
Oud Bestuur Societeit La Pipe 

Ja, ik kom graag naar de BBQ! 
 

 

Naam   : ______________________________________ 
 

Telefoonnummer : ______________________________________ 
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Cursus TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en geïnte-
resseerden - weer van start 

Theologie die iets te zeggen heeft 

In theologie gaat het om God en om mensen. Om ver-
trouwen en ontmoeten. Over nieuw leven, hoop, toe-
komst en liefde. Theologie is ook een kring van men-
sen, samen lezen, samen zoeken, vragen stellen, sa-
men studeren en leren. Theologie die ons iets te zeg-
gen heeft. 

TVG Theologische Vorming voor Gemeenteleden en 
geïnteresseerden 

TVG is bestemd voor iedereen die zich wil verdiepen in 
geloven, theologie en zingeving. Voor iedereen die 

nieuwsgierig is naar de bronnen van het christelijke geloof. Voor iedereen die dieper 
wil na denken over de vraagstukken van het geloof, de kerk en de samenleving en die 
verbreding van kennis zoekt. 

Voor iedereen die geboeid is door de zoektocht naar inspiratie voor zijn eigen per-
soonlijke leven. En voor iedereen die zich wil verdiepen in zijn taak en verantwoorde-
lijkheid voor de kerk en de samenleving. Er bestaan geen toelatingsvoorwaarden, wat 
betreft lidmaatschap van de kerk, noch wat betreft het genoten onderwijs. 

Opzet van de cursus 

De cursus duurt drie jaar. De cursus vindt plaats gedurende het schooljaar en begint 
meestal in september. De cursus bestaat uit minimaal 60 uur per jaar en wordt meest-
al ’s avonds gegeven, maar in enkele gevallen ook overdag. 

Inhoud van de cursus 

Theologie omvat diverse vakken, elk met hun eigen inhoud en methode. Deze ver-
scheidenheid maakt theologie verrassend en boeiend.  

In de cursus komen jaarlijks zes basisvakken aan bod: 

• Oude Testament 
• Nieuwe Testament 
• Kerkgeschiedenis 
• Dogmatiek/geloofsvragen 
• Ethiek 
• Praktische Theologie, bestaande uit de deelvakken Liturgie, Diaconaat en Pasto-

raat 
 
Van al deze vakken is basisstudiemateriaal beschikbaar. Onder >cursusaanbodstaat na-
dere informatie over de inhoud van deze vakken. 
Daarnaast worden door de meeste TVG-cursusplaatsen extra vakken aan het program-
ma toegevoegd, zoals: spiritualiteit, filosofie, Jodendom, gemeenteopbouw, wereld-
godsdiensten, niet-westerse theologie en feministische theologie. 

Deskundige en betrokken docenten 

De docenten zijn predikanten, kerkelijk werkers en 
docenten, die gespecialiseerd zijn in het vak dat zij 
verzorgen.  

Zij maken daarbij gebruik van de lesmodulen be-
schikbaar gesteld door het Protestants Landelijk 
Dienstencentrum of van eigen lesmaterialen.  

Aan het einde van de cursus beschikt u over een rijk 
theologisch naslagwerk. 
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Enthousiaste medecursisten 

U volgt de cursus met een groep enthousiaste medecursisten. In de lessen is er ruime 
gelegenheid voor gesprek en ontmoeting. 

Altijd in de buurt 

De cursus wordt gehouden op maandagavonden en dinsdagochtenden in De Hoeksteen 
in Capelle a/d IJssel 
 
Certificaat 

Alle cursisten ontvangen aan het einde van de cursus een deelnamecertificaat. 

Wilt u verdere informatie? Vraag het na bij de cursisten uit onze gemeente die u 
voorgingen zoals Joop Euser, Janny Zijderveld, Jellie OpdenBrouw, Wilma Barnard, 
Janny de Vries en Ellie Lagendijk.  

Niet vergeten… Een schone kerk 
 
Maandag 1 juni en dinsdag 2 juni willen wij weer 

met elkaar onze kerk een grote beurt geven. 

WIE WIL ONS HELPEN? 

Om 9 uur starten wij en de koffie is gratis. 

Meld u aan bij Henk van der Starre 0180-427362. 

  

Namens CvK,  

Jan de Koning 

Tienerviering 
 
In juni is alweer onze laatste tienerviering van dit sei-
zoen. Dit sluiten we af met een gezamenlijk ontbijt, 
inmiddels een traditie geworden. Jullie kunnen je op-
geven bij Elselien, dit in verband met de boodschap-
pen. 
 
Wij wensen jullie allemaal fijne vakantie toe, geniet 
van de rust en een ander ritme, meestal langzamer;) 
 

In september starten we weer,  in principe de derde zondag van de maand, jullie ho-
ren de juiste datum  via de mail en het wordt vermeld in Rijsoord aan 't woord. 
 
Namens Heleen bedankt voor jullie leuke kaart en mooie plant, super! Het gaat steeds 
beter met de gebroken heup, die nu weer aan elkaar zit. Elize verwacht in september 
a.s. haar kindje dus zij zal pas in november weer meedraaien met de tienerviering. 
 
Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zon-
der uitnodiging zijn jullie vrienden of vriendinnen natuurlijk van harte welkom.  
 
Alles op een rijtje:  * Tienerviering zondag 21 juni 
     * 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 juni 2015, 
 Janis, Elize, Elselien en Heleen 
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- Ingezonden stuk door Piet de Vries - 
 
Alle mensen zusters broeders 
 
Zondag 3 mei 2015 stonden we een moment stil bij 
het gegeven dat er al tien jaar wake’s nabij het 
vliegveld Den Haag/Zestienhoven worden gehouden 
voor mensen die vastgezet zijn door onze overheid 
omdat ze niet welkom zijn in ons land. De redenen 
waarom deze mensen naar ons land komen zijn di-
vers. Sommigen zijn hun land ontvlucht omdat het er 
niet meer veilig is. Anderen vanwege hun seksuele 
geaardheid of hun geloofsovertuiging. Velen ont-
vluchten de bittere armoede waarin ze gedwongen 
worden te leven. Ze doen wat ieder mens zou doen 
als die in dezelfde omstandigheden zou komen te le-
ven.  
10 jaar is een jubileum, dat is waar maar dan wel 
met een bijsmaakje omdat het onrecht wat mensen wordt aangedaan nog steeds on-
verminderd doorgaat. 
Al 10 jaar komen op iedere 1e zondag van de maand mensen van allerlei slag en ge-
loofsovertuiging bij elkaar als vorm van protest en om de namen van mensen te noe-
men die zijn omgekomen op hun reis naar een beter leven. We zoeken naar woorden 
van recht vanuit onze diepste humanitaire en voor anderen vanuit hun geloofsovertui-
ging dat alle mensen zusters en broeders zijn. 
 
Anja Meulenbelt, een bekend publiciste, sprak ons toe met de woorden:  
 
Beste mensen, lieve vrienden,  
 
Het is goed dat jullie hier nu al tien jaar staan, en het is tegelijk niets om onszelf mee 
te feliciteren, want het is erg dat we dit moeten blijven doen. Er is nog te weinig is 
veranderd in die tien jaar. Ik ben al heel wat keren bij de wake geweest bij Schiphol, 
en elke keer kom ik er weer aangedaan vandaan. Vol tegenstrijdige emoties. Dat ik 
wel kan janken om de mensen daarbinnen, die zitten opgesloten om geen enkele an-
dere reden dan dat ze net als wij denken dat ze recht hebben op een veilig leven, 
zonder oorlog, met genoeg te eten, en een toekomst voor hun kinderen.  
Elke keer word ik weer geconfronteerd met de onverdraaglijke onrechtvaardigheid, 
dat ik straks terug kan naar mijn fijne huis, en zij niet. Dat ik kan beslissen hoe mijn 
toekomst er uit ziet en zij niet. Dat ik de vrijheid heb om te gaan en staan waar ik wil 
en zij niet. Elke keer opnieuw voel ik die machteloosheid, dat we er nog steeds niet in 
geslaagd zijn om een einde te maken aan deze onrechtvaardigheid, dus behalve ver-
drietig ben ik woedend. En dan ben ik ook nog blij dat ik deze emoties heb kunnen de-
len met mensen die een hart hebben en een geweten, en niet opgeven, zoals jullie. 
  
Met jullie kan ik mijn zorgen delen, want die gaan verder dan het lot van de mensen 
daarbinnen. Die gaan over de wereld waarin we nu leven, waarin de scheidslijn tussen 
wij en zij scherper zijn geworden, de scheidslijn tussen de mensen met macht en 
geld, en de mensen aan de andere kant, die hun leven niet zeker zijn als ze blijven, 
en hun leven niet zeker zijn als ze oversteken op zoek naar een nieuw bestaan. We 
rouwen vandaag ook om die honderden, die duizenden mensen die de dood vonden in 
het water, en we rouwen om een meisje in fleurige kleren die als een bloem voort zal 
leven in onze herinnering, want dat beeld, eenmaal gezien kan niemand meer verge-
ten. Mag niemand meer vergeten. Ze is een icoon geworden, zoals Anne Frank het 
icoon is geworden van die andere enorme menselijke ramp.  
 
Ik weet dat er een taboe ligt op het maken van zulke vergelijkingen. En ik maak hem 
toch. Morgen herdenken we de doden van de tweede wereldoorlog, onze doden. En de 
dag erna vieren we de bevrijding, waar ik altijd erg gemengde gevoelens bij heb. 
Want natuurlijk was ook mijn familie blij dat het voorbij was. Maar wat is er voorbij?  
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Ik weet dat er een verschil is tussen de dood van de mensen die vermoord werden in 
de grootste industriële massamoord in de geschiedenis van ons beschaafde westen. 
Mensen die werden gedood niet omdat ze politieke tegenstanders waren, maar ge-
woon, om wie ze waren. Joden, Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jeho-
va getuigen, mensen die niet de moeite waard gevonden werden om te blijven leven. 
 
Wat we nu zien is geen opzettelijke genocide, het is moord door onverschilligheid. Wij 
hier, in het rijke, verlichte westen, hebben besloten dat zij daar onze verantwoorde-
lijkheid niet zijn. Dat ze het maar uit moeten zoeken. Dat ze ons niet lastig mogen 
komen vallen. We vergeten hoeveel van de armoede, de ellende, de oorlogen mede 
een gevolg zijn van ons koloniale verleden, en van westerse belangen, we vergeten 
hoeveel van onze rijkdom te wijten is aan de uitbuiting elders.  
 
Krampachtig proberen we te doen alsof we geen onderdeel uitmaken van de grote we-
reld, waarin in toenemende mate hele bevolkingen overbodig zijn geworden, bevolkin-
gen die noodgedwongen op de vlucht zijn gejaagd en nergens meer heen kunnen. Ik 
kom al twintig jaar in Gaza, de grootste openluchtgevangenis ter wereld, met ander-
half tot twee miljoen mensen zonder toekomst, nog net in leven gehouden door onze 
noodhulp. Want daar zijn we goed in. De andere kant opkijken, als de mensen die ner-
gens heen kunnen vluchten gebombardeerd worden, en dan noodhulp sturen als de 
bommen ophouden. Als ze daar maar blijven, in hun gevangenis.  
Na de laatste vreselijke aanval zijn er voor het eerst veel mensen uit Gaza illegaal 
door de tunnels vertrokken, en hebben in Egypte een van die wrakke boten genomen. 
En ook van hen zijn er al veel verdronken. Naamloos geworden, gestorven zonder ooit 
een monument te krijgen.  
 
Dat meisje in haar kleurige kleren, zwevend in het water, is het kleine monument, 
ook voor hen.  
 
We leven in een wreed land, een bang land. Een land waarvan de 
bevolking bang is gemaakt voor die anderen, die mensen die van 
elders komen maar in wezen net zo zijn zoals wij. Met dezelfde 
basale wensen. Of zijn we vergeten wat in onze ‘joods-
christelijke’ beschaving (ik zeg dat niet voor niets tussen aanha-
lingstekens) eens hebben afgesproken?  
Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet. En 
dat we de vreemdeling eerbiedigen, wij die zelf vreemdeling zijn 
geweest in Egypte. Wij die wel degelijk ons broeders hoeder zijn.  
 
In Nederland is gebeurd wat ik jaren geleden niet voor mogelijk had gehouden, want 
ook ik dacht eens dat we best een tolerant land waren. Ik dacht niet dat het kon ge-
beuren dat racisme gewoon een plek zou krijgen in ons parlement, dat het zou be-
staan dat een gekozen politicus zijn achterban zou oproepen om minder, minder te 
roepen, en daarmee een miljoen Nederlanders tot de vijand te verklaren, tot onge-
wenste vreemdelingen, mensen die voor het grote deel hier zijn geboren.  
En het is niet alleen die politicus die invloed heeft gekregen: de politiek ter rechter-
zijde heeft al veel van zijn taal overgenomen. De rechterkant van onze regering doet 
er alles aan om de mensen die het gelukt is ons land te bereiken, en die niet meer te-
rug kunnen, zelfs het minimale bed, brood en bad te ontnemen. Let wel: we hebben 
het niet over kadootjes, we hebben het over normale mensenrechten. 
 
En intussen is de helft van onze bevolking bang gemaakt voor iedereen die anders is. 
De mensen die we allochtoon noemen, of vluchteling, of buitenlander. En dat is waar-
om ik ondanks het taboe die vergelijking maak tussen dat naamloze meisje in het wa-
ter en Anne Frank. Want de tijd waarin we nu leven lijkt angstaanjagend veel op de 
jaren dertig.  
Ik ben zeker niet de enige die dat zegt. Ed van Thijn zei het al jaren geleden, en Job 
Cohen, beide joden, zien gebeuren dat we opnieuw in een periode zijn beland met 
een versterkt ‘eigen volk eerst’ ideologie. We zien een toenemende demonisering van 
moslim Nederlanders.  
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We zien dat migranten zijn gepromoveerd van gastarbeiders naar allochtoon, en na 
twee generaties nog steeds moeten bewijzen dat ze er bij horen. We zien een afweer-
reactie van witte autochtonen tegen de zwarte beweging die meer aandacht wil voor 
ons koloniale verleden en voor racisme nu. We zien een harde, harteloze behandeling 
van asielverzoekers. We leven in een tijd van uitsluiting en discriminatie en van een 
benauwd nationalisme. Dat hoeft zeker niet dezelfde kant op te gaan als destijds, we 
zijn er zelf bij. Maar we zullen wel waakzaam moeten zijn en tegengas moeten bieden.  
Want dit is belangrijk, wij kunnen niet meer zeggen dat we het niet hebben geweten.  
Het goede nieuws is dat ook de tegenbeweging groeit, van onder op. Daar horen jullie, 
daar horen wij bij. Met al onze verschillen, sommige mensen vanuit een goed hart, an-
deren vanuit een politieke overtuiging.  
We zijn van verschillende generaties, we zijn kerkelijke mensen, linkse mensen, wij 
hebben besloten dat we opkomen voor de mensen die dreigen te worden buitengeslo-
ten. We houden elkaar vast, we houden er met elkaar de moed in. We laten de mensen 
daarbinnen zien dat ze niet alleen zijn, al zullen ze zich vaak alleen en in de steek ge-
laten voelen. Wij geven niet op.  
 
Piet de Vries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen, 

van angst of honger of pijn. 

Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken 

als je dochter brutaal wordt verkracht. 

Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen, 

omdat je eens zei wat je dacht. 

Ik hoop, dat je nooit wordt getreiterd, 

omdat je iets anders gelooft. 

Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen, 

als alles is weggeroofd. 

Ik hoop dat je nooit hoeft te zien, 

dat het land onder je ogen verbrandt. 

Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken, 

om asiel in een veilig land. 

 

Maar stel dat het zou gebeuren, 

dan hoop ik voor jou en voor mij 

op een land dat ons zal omarmen 

en zegt: “Kom maar hier, je bent vrij!” 

 

Joke Forceville-Van Rossum 


