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Stencilen:  
Maandag 25 mei 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  27 mei 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand juni 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk zondag 17 mei 

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  

 

Wilt u er rekening mee houden dat 

de kopij voor juni t/m 17 mei kan 

worden aangeleverd? 

• 
redactie-  



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

2 

Erediensten 
 
Zondag 3 mei 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Sabrina Alblas 
Kinderoppas : Marian de Vree en Christian den Hartog 
Chauffeurs : G.T. van der Waal en P. van Oorschot 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 10 mei 
09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw Beijerland 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Kinderoppas : Liane en Mariëlla Janssen 
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en Cl. Bezemer 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Donderdag 14 mei   HEMELVAARTSDAG, dienst in de Hervormde Kerk 
09.00 : Ds. G.H. Offringa  
 
Zondag 17 mei   Tevens Tienerviering 
09.30 uur : Mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk a.d. IJssel 
Kindernevendienst : Pia van der Linden 
Kinderoppas : Willemijn en Pauline Bezenmer 
Chauffeurs : W. de Waard en M.C. Verveer 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 24 mei   PINKSTEREN - m.m.v. Gerdien Breems– de Wit 
   Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Ridderkerk 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Martine Versteeg en Petra de Heer 
Kinderoppas : Jacomine en Jeannette Bezemer 
Chauffeurs : H. van Hal en W.A. IJsselstein 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Kerk in Actie Zending 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 31 mei   JEUGDDIENST 
09.30 uur : Kees Versteeg 
Kindernevendienst : niet i.v.m. de jeugddienst 
Kinderoppas : Marinka Steenepoorte en Natascha Janssen 
Chauffeurs : N.H. Baars en C. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Mooi is Anders! 

 

Wat? Jeugddienst  

Waar? Opstandingskerk Rijsoord 

Wanneer? 31 mei 2015, van 9.30 tot 10.30 uur 

 

In de ochtenddienst van 31 mei aanstaande zal Kees Versteeg, zoals op zijn 

website staat “op geheel eigen wijze”, een programma verzorgen.  

 

Het thema van de dienst is: “Mooi is Anders”  

 

Kees probeert ons te laten zien dat het niet om het uiterlijk gaat, maar tij-

dens de dienst blijkt al snel dat hij die les zelf ook nog moet leren.  

 

Stof tot lachen en tot nadenken wisselen elkaar in een rap tempo af tijdens 

deze bijzondere dienst. Kees zingt diverse verrassende liedjes en heeft het 

o.a. over tevredenheid en over de communicatie tussen man en vrouw.  

 

Kortom: Een programma vol leegheid én inhoud, geschikt voor tieners van 

gisteren tot ouden van dagen. 

 

Handig om te weten: de basisschoolkinderen blijven tijdens deze dienst in de 

kerk. We begroeten dus graag zowel de jeugdigen van leeftijd als die van hart 

in deze bijzondere dienst!  

 

De jeugdraad 

Over Kees: "Het cabaret van Kees Versteeg is een mengeling van diepzinnige 

en droge humor, sterke, luchtige en ontroerende liedjes, mooie woordgrap-

pen en een goede verhaallijn. Sinds het winnen van christelijk cabaretfesti-

val "Kleinzalig" in 2008 te Zwolle voert hij door het hele land zijn program-

ma’s op. Bij verenigingen en jeugdgroepen, in kerken en theaters, op confe-

renties en festivals .  

God kent jou vanaf het begin 

helemaal van buiten en van binnenin 

Hij kent al je vreugde en al je verdriet 

want Hij ziet de dingen  
die een ander niet ziet 
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Bij de diensten 
 
In de meimaand zullen er vijf zondagse diensten in de Opstandingkerk worden gehou-
den en één gezamenlijke dienst, op Hemelvaartsdag, in de Hervormde Kerk. 
 

Op zondag 3 mei hoop ik zelf voor te gaan in de Opstandingskerk. Het bijbels lees-
rooster noemt het evangelie van de wijnstok (Johannes 15), dat lijkt mij een 
mooi motief voor deze dienst. 

Op zondag 10 mei begroeten wij ds. E. Bijl (Nieuw-Beijerland) als onze voorgan-
ger. 

Op donderdag 14 mei is het Hemelvaartsdag. In de Bijbel is ‘de hemel’ nooit ver 
weg. De hemel is de woonplaats van God, de hemel staat als een koepel boven 
heel de aarde, als teken van Gods trouw, van zijn geduld met ons mensen 
(Gezang 223).  

     Wij bidden om Gods aanwezigheid, om zijn licht in onze wereld. De dienst op 
deze Hemelvaartsdag is in de Hervormde Kerk, aanvang 9.00 uur.  

Op zondag 17 mei zal mw. M. Pieterse, uit Nieuwerkerk aan den IJssel, bij ons 
voorgaan. 

Op zondag 24 mei vieren wij het Pinksterfeest. Organist Jacob van Nes en zange-
res Gerdien Breems-de Wit, beiden uit Oosterhout, komen de feestelijkheid van 
deze dienst verhogen. Dit jaar valt ons Pinksteren op dezelfde data als het 
Joodse Wekenfeest, het feest van de eerste oogst. De synagoge leest dan heel 
toepasselijk het bijbelboek Ruth. Daarin ligt een mooie suggestie voor onze 
dienst. Daarbij lezen en zingen wij van de goede gave van Gods Geest.  

Op zondag 31 mei is er een Jeugddienst met het thema: Mooi is anders. De heer 
Kees Versteeg uit Gorinchem vertelt en zingt over uiterlijke en innerlijke 
schoonheid.  Het is een jeugddienst, tussen 9.30-10.30 uur, maar toch anders 
dan anders. Het zal een dienst zijn met vaart, met humor en herkenning. La-
chen is herkennen, denk ik, en een gave van de Geest.  

 
 
 
Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe! 
 
 
ds. Herman Offringa 

Zieken(t)huis 
 
Dhr. P.J. Sinterniklaas (Rijksstraatweg) onderging een knieoperatie, hij is aan de bete-
rende hand.  
Mw. M.L. de Gelder (Mauritshoek) mocht na haar heupoperatie weer thuiskomen uit het 
zorghotel.  
Dhr. A.D. Noordermeer (Rijksstraatweg) is na een verblijf van enkele weken in het 
verpleeghuis weer verenigd met zijn vrouw.  
Mw. H.A. Versteeg-Leenheer (Rijksstraatweg) kwam vlak voor Pasen onfortuinlijk ten 
val en brak haar heup. Een hele schrik! Ze werkt nu aan haar revalidatie en we wen-
sen haar daarbij veel sterkte toe.  
 
In onze gemeente zijn verschillende mensen langdurig ziek. Zij ondergaan een kuur of 
een andere behandeling in het ziekenhuis. Wij delen in hun zorgen en gedenken hen 
en hun naasten met onze aandacht en voorbede. 
 
ds. G.H. Offringa 
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Kring Geloofsbelijdenis 
 

De kring rondom het geloofsartikel van de kerk geeft veel stof tot 
gesprek. We denken na over de vier grote kenmerken van de 
kerk, te weten de eenheid, de heiligheid, de algemeenheid of 
katholiciteit, en de apostoliciteit of het missionaire karakter van 
de kerk. De eenheid van de kerk is het hoofdthema in de oecu-
menische gesprekken tussen kerken. De grondslag hiervoor is te 
vinden in het gebed van Jezus ‘Opdat zij (allen) één 
zijn’ (Johannes 17:21-22).  

 
We zagen dat een heilige kerk niet wil zeggen dat gelovigen kleurloos en braaf zijn...  
 
We ronden onze boeiende gesprekken af op de woensdagen 6 en 13 mei.  
De bijeenkomsten worden gehouden in De Fontein, van 9.30–11.00  uur.  
We drinken dan eerst een kopje koffie. 
 
ds. Herman Offringa 

Bijbelkring rondom Simson 
 
De Bijbelkring over de geschiedenis van 
Simson is afgerond. Simson is een bijzon-
dere figuur, robuust in zijn optreden, 
maar ondanks alles toch ook een man van 
God. Zijn leven is omgeven met geheimen 
en we spraken over de betekenis daarvan: 
hoe deel je geheimen, hoe deel je je ge-
loof met de ander?  
We lazen Richteren 13, de ander keer de 
hoofdstukken 14 en 15, en sloten af met 
hoofdstuk 16.  
We deelden onze leeservaringen en maak-
ten persoonlijke kanttekeningen. Het zijn 
weer mooie en waardevolle gesprekken 
geweest.  
In het najaar kiezen we ons onderwerp uit 
het Nieuwe Testament. 
 
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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Bericht uit Zwolle 
 
Beste mensen, 
 
Op 9 april jl. overleed mijn dierbare Willemien. Voor ons kwam dat overlijden niet 
onverwachts, voor sommigen van jullie wel. Ze was al twee jaar ziek, maar heeft in 
die tijd ook goede periodes gekend. 
De laatste tijd was het heel zwaar voor haar, en ze zag op een gegeven moment uit 
naar het einde. Zo is ze vlak na Pasen overleden. Voor haar dochter Sandra en mij 
een groot verdriet en gemis. 
Op 14 april hebben we haar begraven na een indrukwekkende dienst in Adventskerk, 
dezelfde kerk waar we een kleine drie jaar geleden getrouwd zijn. 
We mochten uit Rijsoord vele blijken van meeleven ontvangen en dat heeft me heel 
goed gedaan. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
Toevallig was het zo dat ik op 26 april in Rijsoord zou voorgaan, maar dat heb ik na-
tuurlijk moeten afzeggen. Jammer. Er staat trouwens voor het jaar 2016 al weer een 
afspraak genoteerd. Gelukkig dat mij collega en vriend ds. Sterrenburg bereid was 
om in mijn plaats voor te gaan. 
 
Met een hartelijke groet voor jullie allen, 
 
Arend van de Beld 
 
PS De herdenkingsdienst van 14 april is nog te beluisteren via  
www.adventskerk.nl/kerkdiensten. 

In Memoriam 
 
Wij gedenken Jaapje Hendrika van der Waal gehuwd geweest met Paulus van der 
Meulen, gewoond hebbende  Mauritsweg 106 alhier. 
Jo van der Meulen was al ruim 20 jaar weduwe. Zij was een zorgzame echtgenote en 
moeder van Peter en Paul en een lieve schoonmoeder en oma. 
In de toespraak die haar schoondochter Michelle heeft gehouden tijdens het plechtige  
afscheid kwam de liefde voor Jo en haar altijd handelend optreden en haar stoerheid 
goed naar voren. Altijd stond zij klaar om lief en leed te delen met haar ouders en 
zussen en te zorgen dat niemand iets tekort kwam 
Tijdens de bezoeken van de kerk genoot ze door te praten over hoe het vroeger was. 
Naar de kerk kwam ze niet meer, maar wilde bewust wel lid blijven. Met velen heb-
ben we afscheid van haar genomen in het crematorium  in Rotterdam. 
Zij heeft haar ziekte dapper gedragen. Zij is 73 jaar geworden. 
 
Boven de kaart staat geschreven ‘Ik heb me gevoegd bij hen die ik liefhad en wacht 
op hen die ik liefheb’ 
Ter nagedachtenis aan Jo van der Meulen hebben we in de kerk Veilig in Jezus armen 
gezongen  
 
pastoraal medewerker  Ria Bode 
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‘Opdat we niet vergeten’ 
 
Eerder schreef ik al dat de oorlog in ons gezin een niet uit te wissen indruk heeft nagela-
ten. Vandaar het onderstaande; 'opdat we niet vergeten' 
 

Uit de concentratiekampmemoires van mijn broers; Jan 1922-1999 en Klaas 1923-1945  
 
Onvergetelijk 
 
'Elke avond voor we gingen slapen lazen we uit ons bijbeltje of ten minste uit het gedeelte 
van het nieuwe testament dat nog over hadden, waarna we samen gingen bidden. 
We lagen met veertig man op een koude, onverwarmde kamer van een tochtige barak. On-
ze groep bestond grotendeels uit Brabanders en Limburgers.  
Op een avond kwam één van deze jongens (een Tilburger) naar ons toe en vroeg of we nog 
geloofden in die onzin van de Bijbel. God? Die bestaat niet, anders zou Hij wel ingrijpen. 
De duivel is de baas en waar bleef God nu met Zijn liefde?  We hebben samen met hem 
Romeinen 8:31-39 gelezen en we hebben ons toen ook de vraag gesteld uit vers 35: "Wie 
zal ons scheiden van de liefde van Christus?" 
Sinds die avond hebben we veel met hem gepraat en elke keer kwamen er anderen bij, 
totdat het zo ver was, dat ze mij vroegen of ik elke avond voor de hele kamer iets wilde 
lezen uit de Bijbel  en samen met hen wilde bidden. Onvergetelijk.      
Na de oorlog hebben mijn ouders  een brief van deze jongen gekregen, waarin hij schreef 
over deze avonden, die hem weer tot geloof en naar de kerk gebracht hebben.' 
 
Dominee  Niemoller schreef in 1946: 
 

Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; 
ich war ja kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; 
ich war ja kein Gewerkschafter. 

Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert; 
ich war ja kein Jude. 
Als sie mich holten, 

gab es keinen mehr, der protestieren konnte. 
 

In 't Nederlands: 
Toen de nazi's de communisten arresteerden, heb ik gezwegen; 

ik was immers geen communist. 
Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten, heb ik gezwegen; 

ik was immers geen sociaaldemocraat. 
Toen ze de vakbondsleden kwamen halen, heb ik niet geprotesteerd; 

ik was immers geen vakbondslid. 
Toen ze de Joden opsloten, heb ik niet geprotesteerd; 

ik was immers geen Jood. 
Toen ze mij kwamen halen 

was er niemand meer, die nog protesteren kon. 
 
 

     Wout Haasjes mei 2015 
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Kerkelijke stand 
 
Per 1 mei verhuisd: 
de heer J. IJsselstein 
van Pruimendijk 91  
naar Vlasstraat 13 
2988 XR Rijsoord 
  
Per 1 mei verhuisd: 
Mevrouw L.C. IJsselstein 
van Vlasstraat 13  
naar Julianastraat 4B 
2405 CH Alphen a/d Rijn 
 
Per 9 mei verhuisd: 
P.H. de Vries en J. de Vries-Kralt  
Van Mauritshoek 64 
naar Talmaplantsoen 54 
3332 CR  Zwijndrecht 

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 mei 
 
3 mei 1940 
De heer D.S. van der Burg 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
3 mei 1938 
De heer J. Zijderveld 
Rijksstraatweg 124 
2988 BL Rijsoord 
 
4 mei 1940 
De heer C. Bakker 
Rijksstraatweg 233 
2988 BE  Rijsoord 
 
8 mei 1930  
Mevrouw  C. Nugteren 
Koningshof 5 
2981 DA Ridderkerk 
 
23 mei 1940 
Mevrouw S.A. Leentvaar-Bestebreurtje 
Mauritsweg 22 
2988 AK  Rijsoord 
 
23 mei 1926 
Mevrouw A. Tameeris-Euwijk 
Ds. Jamesstraat 18 
kamer 110 
4926 BK Lage Zwaluwe 
 
28 mei 1937 
Mevrouw R. van Gameren-Huizer 
Oranjestraat 2a 
2991 CL Barendrecht 
 

Van harte  
gefeliciteerd! 

 

C.M.V. Passage 
 
Op dinsdag 19 mei hopen we weer in goe-
de gezondheid bij elkaar te komen voor 
onze laatste ledenavond voor de zomerva-
kantie.  
 
Deze avond gaan we bloemschikken onder 
leiding van mw. Aafke Brandwijk uit Groot
-Ammers. We hopen aan het einde van de 
avond een mooi eigengemaakt bloemstuk-
je mee naar huis te nemen.  
In de convo kunt u lezen wat u deze avond 
mee moet nemen.  
 
We gaan er weer een gezellige avond van 
maken, niet leden zijn ook van harte wel-
kom maar geef dit wel even door aan on-

dergetekende i.v.m. in-
koop bloemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage, 
Pauly Bestebreurtje 

PCOB 
 
Op woensdag 27 mei houdt de Protes-
tants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
weer haar maandelijkse bij-
eenkomst. 
 
De heer O. Zwartbol uit Ot-
toland houdt een inleiding 
over het bijenleven. 
Deze 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. 
A.Bos, secretaris PCOB 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
vrijdag 1  Psalm 104:1-15 

zaterdag 2  Psalm 104:16-35 

zondag 3  Hooglied 2:1-7 

maandag 4  Hooglied 2:8-15 

dinsdag 5  Hooglied 2:16–3:5  

woensdag 6  Hooglied 3:6-11 

donderdag 7  Hooglied 4:1-11 

vrijdag 8  Hooglied 4:12–5:1 

zaterdag 9  Psalm 33 

zondag 10  1 Johannes 4:1-10 

maandag 11  1 Johannes 4:11-21 

dinsdag 12  1 Johannes 5:1-12 

woensdag 13  1 Johannes 5:13-21 

donderdag 14  Daniël 7:1-14 

vrijdag 15  Daniël 7:15-28 

zaterdag 16  Hooglied 5:2-8 

zondag 17  Hooglied 5:9–6:3 

maandag 18  Hooglied 6:4-12 

dinsdag 19  Hooglied 7:1-6 

woensdag 20  Hooglied 7:7–8:4 

donderdag 21  Hooglied 8:5-14 

vrijdag 22  Handelingen 1:1-14 

zaterdag 23  Handelingen 1:15-26 

zondag 24  Handelingen 2:1-13 

maandag 25  Psalm 68:1-11  

dinsdag 26  Psalm 68:12-24 

woensdag 27  Psalm 68:25-36 

donderdag 28  Handelingen 2:14-28 

vrijdag 29  Psalm 110 

zaterdag 30  Handelingen 2:29-42  

zondag 31  Psalm 150  

Een vonkje kan  

een vonkje blijven 

maar als de Zon  

aan de hemel staat 

en de wind het aanwakkert  

om ruimte te maken voor meer 

ontstaat er plots’  

een vuurzee 

die niet te doven is 

 

Geest van God de Vader,  

adem van de Heer...  

Kom in ons en leidt ons,  

elke dag, steeds meer.  

 

Voed ons  

met Uw Woorden,  

laaf ons ieder uur.  

Maak van ons  

een lichtbron,  

wakkerend, vol Vuur.  

 

Zegen ons met liefde,  

maak ons hart bereid...  

Leer ons 'U te volgen',  

nu en voor altijd!  

 

Amen 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de in-

loopochtenden op  

7 en 21 mei 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 
… voor de koffie zorgen wij, voor 

de gezelligheid zorgen we met 
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Norma is haar Liedboek kwijtge-

raakt in de kerk.  Ze kreeg het van 

de jongens en mist het zeer' 

Wie heeft het gevonden? 

 

Hartelijk dank en groet, 

Wout 

Bedankt, bedankt, bedankt 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Wat hebben jullie mij verwend met al 
die belangstelling, lieve woorden, 
groeten, telefoontjes, kaarten en bloe-
metjes. Ook via Ton ontving ik vele 
groeten van jullie. Ik werd er stil van.  
Het is erg fijn om bij deze kerkelijke 
gemeenschap te horen en de aandacht 
voor elkaar te voelen. 
 
Het gaat weer wat beter, maar ik blijf 
nog afhankelijk van twee stokken. Ho-
pelijk gaat het half mei as zo goed dat 
ik met een stokje minder kan/mag. 
Tot die tijd geduld. 
 
Hartelijke groet voor u allen, 
Heleen Versteeg-Leenheer 

La Pipe 

Soms gaat er een doek open, soms gaat 
er één neer (figuurlijk dan in dit ge-
val)... 

Na ruim vijf jaar valt het doek van de 
soos voor “ouderen”. We hebben het al 
die tijd met veel plezier gedaan. Leuke 
en mooie gesprekken gehad, gezellige 
weekendjes gehad en vorig jaar nog een 
leuke dag naar Domburg beleefd met 
elkaar. Kortom, een waardevolle perio-
de om naar terug te kijken! 

We hebben gemerkt, dat het “animo” 
aan het afnemen is. Niet omdat we wan-
klanken horen maar meer omdat ook 
“ouderen” nog steeds een drukke agen-
da blijken te hebben. Soms ook, omdat 
het gewoon heerlijk kan zijn om op vrij-
dagavond gewoon lekker thuis te 
“bankhangen” na een volle week in touw 
te zijn geweest. Het is goed, zoals din-
gen lopen. Wij hebben in iedere geval 
steeds met veel plezier achter de bar 
gestaan!  

Daarom zijn we nog eenmaal, en als af-
sluiter, open op vrijdagavond 12 juni 
a.s. vanaf 20.30 uur. Wij hopen met 
jullie daar dan nog een keer het glas te 
heffen op de nieuwe dingen die weer 
komen gaan. 

Let op: In de maand mei, zal 
er géén soosavond zijn, i.v.m. verplich-
tingen elders vanaf onze kant. 

Met een hartelijke groet,  

Janneke en Diana 

Een schone kerk 
 
Maandag 1 juni en dinsdag 2 juni wil-

len 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 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 april  2015 
 
Ds. Offringa leest Psalm 134, waarna de voorzitter voorgaat in gebed. 
 
In mei organiseert de Hervormde Kerkenraad een gemeenteavond.  19 mei vindt hier-
over een terugkoppeling plaats aan de voorzitter en beide scriba’s van onze kerk.  26 
mei wordt vervolgens de kerkenraad hierover geïnformeerd.   
 
De kerkenraad besluit dat indien er namens de kerk flyers worden verspreid, deze al-
leen in de brievenbus zonder sticker of met een ‘nee – ja sticker’ worden gestopt. 
 
Gelukkig zijn een aantal zieken herstellende, tegelijkertijd zijn er altijd zieke ge-
meenteleden te betreuren. Ds. Offringa overhandigt de scriba een lijst van zijn werk-
zaamheden en licht deze kort toe.  
 
De kerkenraad bespreekt de ingekomen namen voor de verschillende vacatures met 
ingang van het komende seizoen.  
 
De penningmeester meldt dat de toegezegde bijdrage inmiddels  66.800 euro be-
draagt.  
 
Voortaan zal de voorgaande predikant het laatste optreden van koor of band aankondi-
gen of het wordt vermeld in de liturgie. 
 
Indien er na afloop van de dienst een traktatie wordt gegeven, wordt dat in de afkon-
digingen opgenomen. 
 
De gemeente barbecue wordt gehouden op 20 juni a.s. 
 
Dhr. Visser leest als afsluiting het stuk ‘zoals de barm-
hartige Samaritaan’ uit het boek ‘blijf jij Mij zoeken, 
blijf Ik jou vinden’ van Harry Faber van der Meulen  
waarna de heer Versteeg  de vergadering sluit. 
 
Ronald Visser 

Bedankt Diana en Janneke! 
  

Wij vonden het een heel leuk initiatief dat jullie de "La Pipe 30+" organiseerden en 

zijn regelmatig gast geweest op een 2e vrijdag in een maand. 

Vijf jaar is al met al toch weer een lange tijd. 

Naast de vrijdagavonden hebben jullie ook weekenden en een uitstapje georganiseerd. 

Ook dit waren 'toppers', een gemêleerd gezelschap wat jullie tot een groep samensme-

den. Bedankt voor jullie inzet. 

  

Maar moeten wij het hierbij laten? 

Zijn er soms meer mensen die het jammer vinden dat La Pipe 30+ gaat verdwijnen? 

Een bekend verschijnsel is een doorstart maken. Wanneer vijf koppels zich bij mij 

melden en bereid zijn om twee keer per jaar La Pipe te doen, kunnen wij dit initiatief 

voortzetten. Vast en zeker zullen bekenden van die koppels ook meekomen, waardoor 

het bezoek weer zal stijgen. 

  

Dus laat mij weten wat u hier van vindt. 

Groet, Jan de Koning (0180-490146) 
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Ingezonden reactie - door Piet de Vries 
 
Ik voldoe graag aan het verzoek van Hans Berkman te reageren op het ingezonden arti-
kel van Prof. Smalhout. Ik lees al jaren met veel genoegen de columns van Prof. Smal-
hout. De manier waarop hij godsdienst beschrijft als positieve en als negatieve kracht 
in het persoonlijke leven van mensen en de samenleving is van een buitengewone 
kwaliteit. Soms denk ik gaat Smalhout ons voor ons de ogen te openen om over onze 
persoonlijke geloofsbeleving na te denken en te spreken. 
 
Onderstaand de tekst van een column van Prof. Smalhout die mij in mijn nadenken en 
werk voor de kerk perspectief biedt dat ik U niet wil onthouden. 
 
Koetsier tot het bittere einde 

Niemand wist wat Bas Woud eigenlijk van zijn vak was. Hij noemde zichzelf een 
’paardenman’, want hij was gek op grote, sterke Friese paarden met hun inktzwarte 
vacht, hun majestueuze manen, de grote harige ’sokken’ even boven hun hoeven, hun 
vriendelijke karakter, hun intelligentie en hun uitnemende vermogen om als tuig- of 
koetspaard te fungeren. Ze zijn al meer dan drieduizend jaar bij ons als zodanig in 
gebruik.  
Bas verrichtte allerlei klusjes met zijn twee Friezen. Eind november reed hij altijd 
Sinterklaas in een koets door het dorp. Hij mende die twee sterke paarden met één 
hand. In de andere hield hij de koetsierszweep, die hij zelden gebruikte. Hij kon ook 
in zijn eentje vierspannen rijden en aan de ware liefhebbers gaf hij daar zelfs les in. 
Vaak verzorgde hij kleine transporten naar verafgelegen plaatsen, bijvoorbeeld in 
Drenthe of Friesland. Soms was hij met een of twee Friese paarden enkele dagen on-
derweg met een klassieke wagen op houten wielen en ijzeren banden. Hij overnachtte 
bij boeren die hij persoonlijk kende. Zijn paard mocht dan in de stal en zelf sliep hij 
in het hooi. Bas had daar verder niemand bij nodig. Het voer voor zijn paarden had 
hij altijd bij zich. Hij was een vrije vogel, een ruig natuurmens en hij had een hekel 
aan fatsoensrakkers, aan kerken en aan bezorgde mensen die hem van het drinken en 
het roken wilden afhelpen.  

Maar wat zijn ogen zagen, dat maakten zijn handen: schuttingen, omheiningen, schu-
ren, stallen, bergplaatsen, enz. Hij deed alles alleen. En als iets niet lukte, dan rolde 
de ene na de andere knetterende vloek uit zijn doorrookte mond waar altijd een peuk 
uit hing. Hij heeft mij leren mennen en leren praten met Friese paarden, dieren die 
zich hun stille kracht bewust zijn. 

Bas had de pest aan dokters, maar omdat hij steeds meer begon te hoesten en ook 
meer kortademig werd, liet hij zich toch door mij naar het ziekenhuis sturen. Daar 
ontdekte men al spoedig dat Bas aan longkanker leed en dat er weinig kans op gene-
zing was. Hij had een schat van een vrouw, volwassen kinderen en ook een aantal 
kleinkinderen. Maar hij maakte zich vooral zorgen om zijn twee Friese paarden, die 
hij thuishield in een tot stal verbouwde schuur. Ten slotte werd hij bedlegerig en 
leed hij veel pijn. Vanuit het ziekenhuis, waar ik toen werkte, bezocht ik hem vaak ’s 
avonds, regelde de pijnstilling en reinigde, met dunne afzuigslangetjes, zijn lang-
zaam vollopende luchtwegen. 

Smeekbede 
Op zo een avond was zijn vrouw Nel even niet thuis. Ze was rooms-katholiek en een 
toegewijde kerkgangster. ’s Avonds ging ze vaak naar haar kerk om voor haar zieke 
man te bidden. „Waar kom je vandaan?” vroeg Bas met hese stem. Nel antwoordde 
dat ze voor hem bij het Maria-altaar had gebeden en de moeder Gods had gesmeekt  

Red.: In het maart-nummer van Rijsoord aan ‘t Woord stond een publicatie van Prof. 
B. Smalhout, ingezonden door dhr. H. Berkman.  Laatstgenoemde riep de lezers op 
om reactie te geven op dit stuk en ziet deze ook graag gepubliceerd in RatW. Onder-
staand leest u de ingezonden reacties. 
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het lijden van Bas te verlichten. Maar de zieke werd daar zeer boos om en blafte met 
schorre stem: „Ach, sodemieter op met die Maria en die God van jou. Die doen toch 
immers geen flikker. Die laten mij hier gewoon verrekken aan longkanker!” 
Nel begon geluidloos te huilen en ik wist niet waar ik kijken moest. Toen Nel met be-
traande wangen naar de keuken was gegaan om een kopje thee te zetten, keerde Bas 
zich ineens naar mij toe. Voor het eerst zei hij geen ’u’ maar ’jij’. Hij noemde mij 
vertrouwelijk bij mijn voornaam en fluisterde: „Mag ik je wat vragen?” En toen 
kwam de moeilijkste vraag die me ooit gesteld was. „Denk je dat God mij nog hebben 
wil?” 
Er was geen tijd om daar lang over na te denken. Waar ik de woorden vandaan haal-
de, weet ik nog steeds niet, maar ik hoorde mijzelf zeggen: „Bas, geloof me. God is 
niet op Zijn achterhoofd gevallen. Hij is veel slimmer dan jij denkt. Je bent een van 
de laatste echte koetsiers van Nederland die een vierspan met één hand feilloos kan 
mennen. Denk je dat God zo een zeldzame koetsier tussen Zijn vingers door laat glip-
pen? Hij is niet gek, hoor!” Bas dacht even na en zuchtte toen opgelucht: „Zou je 
echt denken?” Toen Nel binnenkwam met de thee, viel Bas in slaap. Het was negen 
uur ’s avonds. 

De volgende morgen heel vroeg ging bij mij thuis de telefoon. Het was Nel die mij 
zachtjes snikkend mededeelde dat Bas de vorige avond om half elf precies, even na 
mijn vertrek, was overleden. Ik vroeg Nel hoe het einde was gekomen. Had Bas nog 
veel pijn gehad? Was hij erg benauwd geweest, opstandig of angstig? Nee, zei Nel, ik 
zat rustig naast hem en ik praatte af en toe tegen hem over allerlei kleine dagelijkse 
dingen. Hij was opvallend kalm en hij schold me niet uit. Zelfs niet toen ik heel 
zachtjes Het Onze Vader voor hem had gebeden. Opeens zei hij: „Nel, ik kan nu niet 
verder met je praten. Ik moet nu de paarden gaan inspannen…” Hij zuchtte heel diep 
en ontspannen en toen was hij weg, zonder pijn, zonder angst en zonder paniek. 
 
Groet 
Ik woon min of meer buiten, tussen de bossen. Er wordt hier veel paard gereden. 
Maar af en toe hoor ik ook het typische geluid van de met ijzeren beslagen hoeven 
van een dravend paard en het geratel van een koets of boerenwagen die door dat 
paard wordt getrokken. Een enkele keer blijkt dat een Fries te zijn. Dan heb ik het 
gevoel dat Bas van zijn nieuwste werkgever weer de paarden moest inspannen om 
een groet aan een andere wereld over te brengen, aan mensen die nog weten dat je 
met Friese paarden vaak beter kan communiceren dan met menige landgenoot. 

Prof. Smalhout  

Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 323de  zondagavondzang die 
wordt gehouden op zondag 31 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotter-
damseweg 73 te Zwijndrecht. 
Na het schitterende Oranjeconcert, wordt deze zondagavondzang weer de laatste 
voor de zomervakantie. De organist is Richard Bos en Cor de Haan geeft leiding aan 
koor- en samenzang. 
  
We zingen enkele liederen die door u zijn aangevraagd, maar ook o.a. ‘Als ik maar 
weet’, ‘Ik bouw op U’, ‘Er komen stromen van zegen’ en ‘Een rivier vol van vreugde’.  
Het koor zingt o.a. :‘Jeruzalem’ welk door u is aangevraagd.   
We sluiten de avond af met het lied ’Samen in de naam van Jezus’. 
 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 
Noteer alvast op uw kalender: de eerstvolgende zondagavondzang na de vakantie ho-
pen we te houden op zondag 27 september as.  
 
 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 
Ries Knook 
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Tienerviering 
 
Het voorjaar is al prachtig geweest in april, het leek soms wel zomer qua tempera-
tuur! In mei hebben we alweer de een na laatste tienerviering met elkaar. 
Tijd voor examens, tentamens en overgangsrapporten. Altijd een drukke en spannende 
tijd. Vanaf deze plaats vast heel veel succes voor jullie allen. En dan natuurlijk vakan-
tie of vakantie plannen, in ieder geval een ander ritme van de dag. 
Het thema van de mei tienerviering is nog niet bekend, maar dat horen jullie via de 
mail. 
 
In juni hebben we onze laatste viering van dit seizoen en dat sluiten we weer af met 
een gezamenlijk ontbijt. Het ontbijt is 21 juni as, misschien kunnen jullie vast naden-
ken wat je naast het ontbijt nog zou willen doen. Een spel, film, quiz, bedenk het 
maar. Als je al weet dat je komt geef dit dan vast door op de mei tienerviering. Jullie 
krijgen hier natuurlijk ook nog een mail over 
 
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 17 Mei 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 17 Mei 2015, 
Janis, Elize, Elselien en Heleen 

Zanggroep Nieuwe Liedboek : Afsluitende Vesperdienst  
 
Met een enthousiaste groep mensen uit diverse kerken uit 
onze gemeente, Rijsoord, Bolnes, Slikkerveer en Ridderkerk, 
zijn wij gaan zingen uit het nieuwe liedboek.  
Herman Houweling en René Barnard maakten een themati-
sche opzet en zo zongen wij een uur lang uit dit nieuwe 
liedboek in de Irenekerk, één avond per  maand vanaf sep-
tember 2013. 
 
Na twee seizoenen hebben we vastgesteld dat we met de 
liederen die we geleerd hebben  een goede kennismaking 
hebben gemaakt met het Nieuwe Liedboek. Daarom zullen 
we na de zomer  geen nieuwe oefenserie meer starten. 
 
 

Wij willen samen met u deze  mooie serie avonden afsluiten met een vesperdienst die 
Ds. Christi Bartelink zal leiden. 
U bent hartelijk welkom  om deze dienst bij te wonen.  
 
De vesper houden we op 31 mei a.s. in de Irenekerk, Electropark 17-19, aanvang 16.00 
uur, en na afloop bent u van harte uitgenodigd om na te praten onder het genot van 
een  kopje koffie of thee. 
 
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij René Barnard (0180421297) of Herman Houwe-
ling  ( 0180413338) 

‘Zingt de Here een nieuw lied, zingt de Here, 

gij ganse aarde. Zingt de Here, prijst zijn 

naam, boodschapt zijn heil van dag tot dag.’ 
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Opbrengst collecten 40-dagentijd 2015 
 
Tijdens de vieringen van het vrijdagavondgebed en de sedermaaltijd mochten wij een  
prachtig bedrag van € 520,20 ontvangen. 
 
 Het bedrag is als volgt bijeengebracht: 
 

27-02-2015  € 72,55  (Irenekerk) 
06-03-2015 € 101,90  (Prot.Gem. Bolnes) 
13-03-2015 € 118,20  (Opstandingskerk) 
20-03-2015 € 105,00  (Levensbron) 
25-03-2015   € 33,70  (Sedermaaltijd in de Hoeksteen) 
27-03-2015 € 88,85  (Christus is Koning Kerk) 

 
Voor uw bijdrage willen wij u hartelijk bedanken, het bedrag is overgemaakt via Vas-
tenactie Ridderkerk bestemd voor de Stichting Sonkè. 
  
De Stichting Sonkè heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van min-
derbedeelden in Zuidelijk Afrika. Dit door middel van het beschikbaar stellen van ge-
reedschappen, materialen e.d. voor het renoveren of bouwen van ruimten voor ge-
meenschappelijk nut, bijvoorbeeld voor onderwijs en gezondheidzorg e.d. 
 
Wij wensen u goede dagen op weg naar Hemelvaartsdag en Pinksteren. 
 
Wilma, René en Willie 

Hartelijk dank 
 
In de 40dagentijd heeft in de kerk de spaardoos gestaan waarin u een bijdrage kon 
doen voor de zgn. Kleine Projecten in Rwanda. Dat zijn projecten die ten goede ko-
men aan de hele gemeenschap in de diverse kerkelijke gemeenten.  
 
Voorbeelden zijn een fokprogramma voor koeien of geiten, een landbouwproject, het 
bouwen van een woning om die te verhuren, uitbreiding van een winkel, een bijenpro-
ject.  
 
De diverse partnergemeenten mogen allemaal een project in-
dienen, maar van hogerhand wordt beoordeeld of het verzoek 
ingewilligd wordt, want elk project moet wel aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. O.a. moet er een eigen bijdrage van € 
1400 op tafel komen en dan krijgt men datzelfde bedrag ook uit 
Nederland. 

 
In 2014 konden er in totaal 4 projecten gefinancierd worden 
met het geld dat bijeengebracht is door alle kerken uit de 
regio die aan de uitwisseling deelnemen.  
Janny Oorebeek heeft persoonlijk in augustus vorig jaar en in 
januari jl. het geld kunnen overhandigen, zodat we weten dat 
het ook daadwerkelijk ter plekke is aangekomen.  
In juni vertrekt er weer een Nederlandse delegatie voor een 
bezoek aan Rwanda met o.a. dominee Offringa en Willem Ot-
te. Zij kunnen dan geld meenemen voor een volgend Rwan-
dees project. 
 

De spaardoos in Rijsoord heeft de afgelopen weken € 354,97 
opgeleverd: een prachtig bedrag, waarvoor wij u heel hartelijk 
willen bedanken. Het blijft een blijk van onze vriendschap en 
een steuntje in de rug van onze partners in Rwanda. 
 
 
Namens de ZWOE-groep, 
Wilma Barnard 
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Opbrengst Collectes 
 
29 maart 2015  Kerk in Actie 40-dagentijd  € 178,00 
   Onderhoud gebouwen   € 138,75 
   Eigen jeugd    €   61,85 
   Spaardoos     €   64,20 
 
2 april 2015  Diaconie (avondmaalscollecte) € 220,75 
   Onderhoud gebouwen   €   92,85 
 
5 april 2015  Diaconie     € 343,28 
   Onderhoud gebouwen   € 266,96 
   Jeugdwerk PKN    €   88,85 
 
12 april 2015  Kerk      € 200,00 
   Onderhoud gebouwen   € 148,97 
   Jeugdwerk PKN    €   79,52 
 
19 april 2015  Diaconie     € 325,90 
   Onderhoud gebouwen   € 253,00 
   Jeugdwerk PKN    €   87,20 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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 mei 
vindt plaats op 28 mei 2015.  
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur /  
Penningmeester CVK 

Collecte zondag 24 mei 2015 – 
Kerk in Actie Zending 
 
Geef de Bijbel in hun eigen taal. 
Op de Krim, een Oekraïens schierei-
land in de Zwarte Zee, wonen ruim 
300.000 Krim Tataren. Bijna vijftig 
jaar leefden ze in ballingschap in an-
dere gebieden van de Sovjet Unie.  
Een deel van de Krim Tataren heeft de 
islam losgelaten en is in ballingschap 
christen geworden. Maar ze hebben 
geen Bijbel in hun eigen taal, alleen in 
het Russisch, de taal van hun over-
heerser.  
 
De afgelopen jaren is, met steun van 
Kerk in Actie, door het ‘Institute for 
Bible Translation’ hard gewerkt aan 
een vertaling in het Krim Tataars.  
Eindelijk is die bijbelvertaling klaar en 
is de vertaalde Bijbel digitaal en in 
gesproken versie beschikbaar.  
Een aantal bijbelboeken is al gedrukt. 
Het Institute wil graag de volledige 
Bijbel in het Krim Tataars drukken en 
uitgeven.  
 
Kerk in Actie helpt mee om dat moge-
lijk te maken en vraagt daarvoor uw 
bijdrage in deze collecte.  
Helpt u mee? 
 
PKN-Collectekrant /  
Bas Sintemaartensdijk 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters 
 
(in de periode van 21 maart 2015 t/m 24 april 2015) 
 
Via mw. W. van Prooijen    voor de bloemen  €     5,00 
Via mw. E.A. van Wingerden-van Herk  voor de kerk   €   10,00 
Via de Rabobank     voor de bidstondcollecte € 100,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

 
 
 
 

Stand per 23 april 2015: Door 165 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct 
overgemaakt, van € 66.858,00. 
Hartelijk dank daarvoor! 
 
Van 53 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
Het wordt zeer op prijs gesteld als u het formulier met uw toezegging via de post zou 
willen retourneren naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College 
van kerkrentmeesters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven aan één van de leden van 
het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er. 
Maar u mag uw bijdrage ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 onder vermelding van “VVB 2015” (het formulier hoeft u dan niet meer in te 
sturen).    
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur/Penningmeester 

Ontvangen giften door het College van Diakenen: 
 
In de afgelopen periode hebben wij ontvangen: 
 
Via mevr. A. Alblas    Dagboekje   €  10,00 
Via mevr. A. Alblas    Paasattentie  €    5,00 
Via mevr. E. Alblas    Paasattentie  €    5,00 
Via de heer H. Bestebreurtje  Paasattentie  €  10,00 
Via de heer C. IJsselstein   Dagboekje   €  10,00 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor deze giften. 
 
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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Bazaar 2015 
 
Voor u, ter informatie, het nieuw gekozen doel van de bazaar. 
 
Stichting Intercambios International (ICI) 
 
Deze stichting zet zich al jaren in voor de verdere ontwikkeling van Kaapverdië. 
De stichting heeft als doel kennisoverdracht en de maatschappelijke betrokken-
heid bij jongeren te vergroten.  
ICI bestaat uit 10 vrijwilligers derde generatie Kaapverdianen. Iedere vrijwilli-
ger draagt bij vanuit verschillende disciplines. Hoewel de leden van ICI zich vrij-
willig inzetten voor de organisatie zorgt de diversiteit aan competenties, kwali-
teiten, deskundigheid en ervaring van de leden ervoor dat de uitstraling van de 
organisatie professioneel is. 
Het doel van ICI is het bieden van ondersteuning aan de sociale en economische 
ontwikkeling van Kaapverdië, waarbij voornamelijk kennisoverdracht als middel 
gebruikt wordt. Vanuit haar visie om een brugfunctie tussen Nederland en Kaap-
verdië te zijn, wil ICI kennisoverdracht gebruiken om elkaars cultuur, normen en 
waarden beter te leren kennen. De missie van ICI is de omvorming van Kaapver-
dië naar een zelfstandig opererende kenniseconomie, duurzame ontwikkeling en 
het optimaal benutten van de beschikbare kennis.  
Kennisoverdracht loopt als een rode draad in de verschillende activiteiten van 
Stichting Intercambios International. In de afgelopen jaren heeft ICI verschillen-
de uitwisselingsprogramma’s met jongeren uitgevoerd. Er hebben “train de trai-
ner”-trainingen en workshops over verschillende onderwerpen plaatsgevonden 
en zijn er diverse samenwerkingsverbanden met Nederlandse en Kaapverdiaanse 
instellingen aangegaan. 
Een van de partners waar ICI in de afgelopen jaren mee heeft samengewerkt is 
de Hogeschool Rotterdam. De samenwerking heeft geresulteerd in het uitzenden 
van tientallen stagiaires naar Kaapverdië. Het ondersteunen van studenten die 
in Kaapverdië stage willen lopen en onderzoek doen bij verschillende sectoren 
en gebieden past goed in de visie en werkwijze van Intercambios. De uitwisse-
ling van kennis tussen de Nederlandse studenten en de professionals/uitvoerders 
in Kaapverdië heeft een enorme meerwaarde voor beide groepen. 
De impact hiervan is op verschillende eilanden zichtbaar. Dit vertaalt zich o.a. 
in het implementeren van de aanbevelingen van de studenten door de Kaapver-
diaanse organisaties, het verzoek van verschillende organisaties voor stagiaires 
uit Nederland, erkenning van lokale en nationale overheid van het belang van 
deze vorm van kennisoverdracht. 
ICI ziet deze vorm van kennisoverdracht als een belangrijke bijdrage voor de 
ontwikkeling van Kaapverdië op verschillende gebieden en blijft naast het uit-
voeren van haar andere activiteiten ondersteuning bieden aan studenten die in 
Kaapverdië stage willen lopen. 
Voor meer informatie: www.intercambios.nl; email info@intercambios.nl of via 
telefoonnummer: 06-25474350 Margarida de Lege – Silva Mendes 
 
Voor het nieuwe bazaar-jaar en dus voor het nieuwe doel en de kerk, staan wij 
weer paraat om uw spullen in ontvangst te nemen op: 

Zaterdag, 30 mei a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
 

Wilt u eerder van uw spullen af, dan kunt u deze neerzet-
ten bij de opslag. Wij stellen het op prijs indien u dit even 
wilt melden, zodat de opslag opgeruimd blijft en “kapers 
op de kust” niet worden geholpen aan gratis handel. Dit 
blijkt helaas soms het geval… Het telefoonnummer dat u 
kunt bellen staat vermeld op het bord in de opslag.  
 

Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie, 
Sander, Dick, Henk, Nathan, Arjan, Janneke, Daphne en Diana 
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- Persbericht - 
 
Expositie 70 Jaar Bevrijding in De Vergulde Swaen 
 
Als vanzelfsprekend wil de Historische Vereniging Zwijndrecht (HVZ) ook stil staan bij 
het grote goed van het leven in vrijheid, zeker nu we dit jaar het veertiende lustrum 
vieren van de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog.  
Ter gelegenheid van 70 jaar vrijheid in Nederland organiseert de HVZ een tentoonstel-
ling, waar interessante objecten en foto’s getoond zullen worden uit de periode van 
voor en na de bevrijding.  
 
Op deze veelzijdige expositie zullen onder andere ten toon worden gesteld: 

• Uniformen, helmen en militaire petten van zowel 
de geallieerden als de vijand 

• Militaire- en verzetsonderscheidingen, herinne-
ringsmedailles 

• Bevrijdingskaarten, - tegels, -blikken en -bekers 

• Persoonsbewijzen, distributiestamkaarten en bon-
kaarten 

• Lieftinck tientje en andere bankbiljetten en mun-
ten van voor en na de Bevrijding 

• Documenten en foto’s van het ambulancevervoer in Zwijndrecht in 1944/1945 
 
Speciaal aandacht zal worden geschonken aan de wijze waarop in 
Zwijndrecht de oorlogsperiode wordt herdacht en hoe de Bevrij-
ding wordt gevierd. Hierover zullen foto’s en beschrijvingen wor-
den geëxposeerd van de oorlogsgraven en de vijf oorlogsmonumen-
ten die in Zwijndrecht aanwezig zijn.  
 
De wijze waarop anno 2015 Bevrijdingsdag in Zwijndrecht wordt 
gevierd zal in beeld worden gebracht met een fotorapportage van 
het inhalen van het bevrijdingsvuur. In de nacht van 4 op 5 mei zal 
het Bevrijdingsvuur met een estafetteloop van Wageningen naar 
Zwijndrecht worden gebracht, waarna bij het monument op het 
Raadhuisplein het vuur zal worden overgedragen.  
Aan deze estafetteloop zullen Burgemeester Schrijer en Wethou-

der De Witte actief deelnemen. De HVZ verwacht de ‘actiefoto’s’          
hiervan nog op 5 mei aan de expositie toe te voegen.   
 
5 mei extra openstelling  
 
De expositie vindt plaats in de oudheidkamer De 
Vergulde Swaen, de thuisbasis van de Historische 
Vereniging Zwijndrecht.  
 
Bezoekers zijn vanaf 2 mei 2015 tot medio juli 
welkom aan de Rotterdamseweg 53-55, op 
woensdagen en zaterdagen van 10.00 – 16.00 
uur, zondags van 14.00 – 17.00 uur.  
 
Speciaal ter gelegenheid van Bevrijdingsdag zal 
er een extra openstelling plaatsvinden op 5 mei 
2015 van 10.00 – 16.00 uur.  
 
 
Toegang is gratis. 
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Samen Present zijn in Ridderkerk!? 
 
Inmiddels zijn de eerste projecten bij Present Rid-
derkerk van start gegaan! Onlangs hebben wij als 
Bestuur en Team de aftrap genomen door 2 kinder-
kamers op te knappen bij een gezin dat met moei-
lijkheden kampt en begeleid wordt door Vivenz. Te-
vens gaan een Jeugdgroep, een kerkenraad en ver-
schillende bijbelstudiegroepen zich dit voorjaar in-
zetten, 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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Ingezonden stuk  
 
Mission Possible 
 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Ik vertel u over Ksenya. Ze is in gesprek met Natascha van Mission Possible. 
Ksenya is een leuke meid maar ze lacht niet. Daar heeft ze ook weinig reden 
voor. Al sinds haar 13e zwerft zij op straat. In de steek gelaten door haar moe-
der en mishandeld door haar vader. 21 jaar oud is zij nu en al moeder van drie 
kinderen. “Mijn kinderen zijn vorige week door de Jeugdzorg in een weeshuis 
geplaatst” vertelde ze Natascha. Als er niets gebeurt zal Ksenya de voogdij over 
haar kinderen verliezen en hen waarschijnlijk nooit weer zien. 
 
Schrikbare statistieken 
Zelf heeft Ksenya ook een tijdje in een weeshuis gewoond. Zij weet hoe het er 
daar aan toe gaat en dat je lang niet altijd de zorg en aandacht krijgt die nodig 
is. Tot je 18e kun je daar verblijven, daarna moet je zelfstandig gaan wonen. Je 
krijgt een kamer toegewezen en een uitkering. Maar vanwege onvoldoende op-
leiding en gebrekkig advies-ondersteuning over een zelfstandig leven in de Rus-
sische maatschappij raken veel van deze jongeren gefrustreerd en zoeken hun 
heil in drugs en alcohol. Statistieken hebben aangetoond dat van de jongeren 
die in een staatsweeshuis zijn opgegroeid 40% is betrokken bij criminaliteit, 10% 
plegen zelfmoord, 33% worden werkloos en 20% worden dakloos. 
 
Opvang 
Als er niets gebeurt zal dat ook het lot zijn van de kinderen van Ksenya. Nata-
scha wil dat voorkomen. Zij wil Ksenya helpen een goede moeder te worden. 
Daarom hebben we een opvangplek in Jekaterinaburg , Asbest en Chelyabinsk 
voor moeders zoals Ksenya. Waar ze leren hoe ze hun kinderen moeten opvoe-
den. Om die reden wil ik jullie vragen om een gift te geven zodat dit belangrij-
ke project voortgezet kan worden. En ik wil jullie ook vragen te bidden voor ons 
team in Rusland en de kinderen en gezinnen in onze opvang. 
 
Doet u mee? 
U kunt een tienermoeder weer hoop geven door een gift over te maken voor het 
werk van Mission Possible. Eén dag opvang kost €10. Dit bedrag is ‘all-in’, inclu-
sief onderdak, voedsel, psychologosische hulp en medische zorg. Met uw gift 
stelt u ons in staat om tienermoeders als Ksenya te helpen een persoonlijke re-
latie met Jezus te ontwikkelen en een goede moeder te worden. 
 
Wilt u meer doen? 
Ook dat is mogelijk. Zo kunt u een (eenmalige) actie organiseren in uw gemeen-
te. Maar er zijn veel meer mogelijkheden. Bel of mail mij als u hier vragen over 
heeft. Wij komen graag langs voor een presentatie. Kijk voor meer informatie 
op www.missionpossible.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bert Dokter 
Mission Possible Nederland 
0595 438672 
info@missionpossible.nl 
www.missionpossible.nl 
NL07 RABO 0158 0454 24 
 
 
PS. Wilt u op de hoogte worden gehouden? Schrijf u dan in voor onze digitale 
nieuwsbrief. 
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een 
Koor-en samenzangdienst gehouden  op  zondag 17  mei a.s.  waaraan medewerken: 

Het Chr. Reiskoor “Holland Zingt”  o.l.v. Adri Poortvliet, 
Orgel Martin Mans,  

sopraan Mirjam Feijer 
 

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 

Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
De classis in het nieuws     
 
Doen we het goed in onze classis? 
In juni vorig jaar schreef de scriba van de synode, dr. Arjan Plaisier vier verschillen-
de brieven over het ambt. Ze waren bestemd voor gemeenteleden, voor kerkenra-
den, voor predikanten en voor de classisvergadering 
In zijn brief aan de classis geeft hij onder andere zijn visie op de bestaansreden van 
de classis.  
Hij schrijft: “De classis is een verband om eerlijk en radicaal over ons kerk-zijn te 
spreken.  
a. Over wat we geloven en wat ons ontroert. 
b. Over wat de crisis van de kerk met ons doet.  
c. Over hoe we een levende geloofsgemeenschap kunnen zijn.  
d. Over de inspiratie die wij uit de traditie putten.  
 
In de komende meivergadering van de classis zal worden nagedacht over de vragen:  
a. Komen bovengenoemde punten voldoende aan bod in de classisvergadering?  
b. Wat kan beter? 
 
Ook in de meivergadering komen de vragen over de eigen kerkenraad aan de orde. 
We praten over: 
a. Wat gaat goed in je gemeente, hoe kan de ander daar iets van leren? 
b. Waar maak je je zorgen om en kunnen we elkaar daarbij helpen? 
c. Waar moeten we in de komende vergaderingen dieper op in gaan? 
 
De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die belangstelling heeft 
voor dit onderwerp is van harte welkom op donderdag 21 mei om 19.30 uur, in De 
Develhof, Laan van Nederhoven 21  3334 BN Zwijndrecht. 
Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,  
e-mail: scriba@classisdordrecht.nl   
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Zangdienst in De Open Hof in Hendrik-Ido-Ambacht 
 
Samen zingen in de Open Hof kan weer op zondag 3 mei a.s.  
Om 17.00 uur begint dit zanguur en dit keer wordt er medewerking 
verleend door het Christelijk Reiskoor “Holland Zingt” (zie boven-
staand). Zij brengen mee bariton-solist Jan Scheper, pianist Kees de 
Bruin en organist André de Jager.  
Het repertoire bestaat uit bekende liederen zoals onder andere “The 
Battle Hymn of the Republic” (Glory, glory hallelujah), “Thanks be 

to God” en “King all Glorious”. Maar ook Nederlandstalige liederen, zoals “Mijn 
Herder is de Here God”, “Zing met vreugde” en “Vader in de Hemel” (het gezongen 
gebed “Onze Vader”). De samenzang komt uiteraard ook ruimschoots aan bod. Op het 
programma staan onder ander andere “God wijst mij een weg”, “Ik wandel in het licht 
met Jezus” en Psalm 138.  
 
Naast de koor- en samenzang zullen André de Jager en Kees de Bruin ook een orgel- 
en piano improvisatie ten gehore brengen. Vanzelfsprekend zal het gedicht en de bea-
merpresentatie ook dit keer niet ontbreken.  
De kerk is open om 16.30 uur. De zangdienst begint om 17.00 uur en duurt tot onge-
veer 18.15 uur en de toegang is gratis. 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 mailen met 
leenkoster53@gmail.com.  
 
U kunt ook het complete programma van 3 mei en de data van de komende zangdien-
sten via de E-mail ontvangen. Mocht u deze keer niet in de gelegenheid zijn om te ko-
men, noteer dan alvast de volgende zangdienst in uw agenda. De laatste voor de zo-
mervakantie en de afsluiting van het seizoen. Dit zal een hele speciale worden, name-
lijk op ZATERDAGAVOND 4 juli, getiteld “ZINGEN NAAR DE ZOMER”.  Dan met mede-
werking van het Christelijk Mannenkoor “Excelsior”  uit Hendrik-Ido-Ambacht  en Vo-
caal Ensemble “Chantibelle” beiden o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit. Organist is Edwin 
Vooijs.  

Holland Zingt geeft Presentatieconcert 
 
Het Christelijk Reiskoor Holland Zingt maakt binnenkort een concertreis naar Honga-
rije en zal onder meer concerten geven in de bekendste kathedraal van Boedapest, 
de Matthiaskerk, en de grootste kerk van Hongarije, de basiliek van Esztergom.   
Maar kort voor vertrek geven zij eerst voor het Nederlandse publiek een Presentatie-
concert. En wel op vrijdagavond 29 mei a.s. in de Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te 
Ridderkerk. Het programma van dit concert is gelijk aan de programma’s die het koor 
in Hongarije zal gaan brengen. Zo staan er bekende koorwerken op het programma 
zoals “Ave Verum” van W.A. Mozart en delen uit de Deutsche Messe van F. Schubert. 
Maar ook Nederlandstalige werken, bijvoorbeeld “Door de nacht van strijd en zorgen” 
en “Mijn Herder is de Here God”. Verder ook graag gehoorde Engelse koorwerken zo-
als “King all glorious” en “Thanks be to God”. Kortom een heel gevarieerd en aan-
trekkelijk programma.  
Het koor telt momenteel ruim 150 leden en wordt bijgestaan door een reeks bekende 
musici, die bijna allemaal ook mee gaan naar Boedapest. Dit zijn de organist André 
van Vliet, pianist Johan Bredewout, sopraan Mirjam Feijer, trompettisten Arjan en 
Edith Post en dwarsfluitiste Renate Hooijer. Algehele leiding is in handen van dirigent 
Adri Poortvliet.  
 
Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@hollandzingt.nl of via de tele-
foonnummers Tel: 0180 421994  of  06 28 57 15 81. De kaarten kosten € 7,50 en kin-
deren t/m/ 12 jaar hebben gratis toegang. 
 
De kerk is open vanaf 19.15 uur en de aanvang van het concert is 20.00 uur. Meer in-
formatie kunt u krijgen via bovenstaande e-mailadres of telefoonnummers. 
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Reünie 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 : ______________________________________ 

 


