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Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand  

december met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 20 november 

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  

 

Als ergens op deze aarde 

een moeder toekomst droomt voor haar kind, 

als er gastvrijheid is voor vreemdelingen en ontheemden, 

als mensen kiezen om te delen in plaats van te bezitten, 

als tederheid het haalt  op hardheid in de wereld, 

als trouw de vreugde van het leven laat groeien, 

als levenskracht de pijn om de dood overwint, 

als mensen het Woord van Leven ontvangen en delen, 

dan wordt God 

opnieuw mens, vandaag, 

een grote vreugde! 

 

(Luc Maes) 
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Erediensten 
 
Zondag 1 november  Heilig Avondmaal, tevens Rwandazondag 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Chauffeurs : G.T. van der Waal en M.C. Verveer 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Voor het tekort van de kerk 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Woensdag 4 november  Dankstond voor Gewas en Arbeid 
19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk (Dankstond) 
    2e Diaconie (Dankstond) 
 
Zondag 8 november 
Vanaf 09.10 uur   Inzingen met Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland 
Kindernevendienst : Cora van Wingerden 
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en W.A. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Diaconie (aanvulling Dankstond) 
    2e Kerk (aanvulling Dankstond) 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 15 november   Heilige Doop van Thomas Johannes Kievit 
09.30 uur : Ds. M. de Geus uit Ridderkerk 
Kindernevendienst : Pauline Bezemer 
Chauffeurs : W. de Waard en C. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 
    2e Voor het tekort van de kerk 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 22 november    Eeuwigheidszondag 
   Tevens Tienerviering 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Janis van der Linden 
Chauffeurs : H. van Hal en J. IJsselstein 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Voor het tekort van de kerk 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
 
Zondag 29 november   1e Advent, m.m.v. Sursum Corda 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 
Chauffeurs : N.H. Baars en A. Bode 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Voor het tekort van de kerk 
    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Bij de diensten 
 
Op zondag 1 november vieren wij onze jaarlijkse uitwisselingsdienst. Deze dienst staat 
in het teken van de christelijke verbondenheid met de protestantse kerk in Rwanda 
(EPR), in het bijzonder met onze partnergemeenten in Runda en Kayonza. In de afgelo-
pen zomer heeft een Nederlandse delegatie Rwanda bezocht. De delegatie bestond uit 
Rita Verboom vanuit Sliedrecht, Margit Kleiker vanuit Ridderkerk, en Willem Otte en on-
dergetekende uit Rijsoord. Het thema van de uitwisseling voor deze periode is: Ouderen 
in de gemeente, hier in Nederland en dáár in Afrika. Tijdens het uitwisselingsbezoek be-
zochten de delegatieleden twee aan twee de verschillende kerken. Zij namen de tekst 
van Ruth 1: 16-17 dan mee. Op deze manier probeerden zij contact te leggen met de 
gemeente en de Afrikaanse ouderen in het bijzonder. Het waren bijzondere ontmoetin-
gen en in onze uitwisselingsdienst zal iets van die ervaringen doorklinken. We sluiten de 
dienst af met de viering van het heilig Avondmaal. Dat gebeurt op de voor ons vertrouw-
de manier, in de kring. Tegelijk bedenken we dat we dit sacrament delen met de kerk in 
Rwanda, teken van Gods verzoening met de mensen en een kracht om het leven te le-
ven. Na de dienst is er koffie en daarna is voor belangstellenden nog een beknopte pre-
sentatie van het delegatiebezoek 2015.  
 
Op woensdagavond 4 november danken wij de Heer voor de opbrengst van het land en 
voor het werk van onze handen. Dankdag wordt vanouds gestempeld door het einde van 
het oogstseizoen in landbouw en visserij. Tegenwoordig werken velen van ons in secto-
ren die niet of minder door het seizoen worden bepaald. Toch is het goed om op deze 
avond samen te komen, om samen na te denken over thema’s als zegen, arbeidsethos, 
inkomen etc. We lezen uit Spreuken 6 en Marcus 4:26-34 en we zingen liederen uit het 
nieuwe liedboek. De diaconie zorgt dit jaar voor de thematische aankleding van deze 
dienst. 
 
Op zondag 8 november gaat ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons 
voor.  
 
Zondag 15 november is een doopzondag: Frank en Elize Kievit willen hun zoon Thomas 
ten doop houden in de Opstandingskerk. Moeder Elize is lid van onze gemeente, vader 
Frank is lid van de Ridderkerkse gemeente ‘Levensbron’. Om die reden komt ds. M. de 
Geus van de ‘Levensbron’ naar Rijsoord om deze doop te bedienen. Een bijzondere gele-
genheid dus. Mijn gedachten gaan naar Psalm 85, een oogstlied waar gerechtigheid en 
vrede elkaar kussen. Dichter/dominee Hans Bouma schreef als bewerking van deze 
Psalm:  

Het mag weer wáár zijn: 
land waar het goed wonen is,  
mensen bedreven in gerechtigheid,  
een aarde prachtig van vrede. 

 
Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is in onze gemeen-
te inmiddels gebruik om tijdens de kerkdienst op deze zondag de namen te namen te 
noemen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Wij begroeten fa-
milie en vrienden in deze dienst om hen te bemoedigen en samen het geloof te belijden 
in onze God die een God van levenden is. We lezen uit Job 19, en over de opstanding uit 
Marcus 12.   
 
Op zondag 29 november is het eerste Advent. We zien uit naar het feest van Kerst. Op 
deze zondag beginnen we met het Advents- en Kerstproject van de kindernevendienst. 
Het gaat dit jaar over de tijd: Hoe laat is het? Je kunt denken aan de tijd van de klok, 
maar ook over verwachten, luisteren, en op weg gaan. Een gevarieerd en boeiend thema 
voor jong en oud! Daarbij is de bloemschikgroep deze weken weer actief om de kerk te 
versieren. Fijn dat alles weer op elkaar is afgestemd. Op deze eerste zondag in de Ad-
vent lezen we uit Lucas 1 over de aankondiging van de geboorte van Johannes, het the-
ma is: Tijd om te verwachten. De gemeentezang wordt ondersteund door het orkest van 
Sursum Corda. 
 
Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 
ds. Herman Offringa 
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Wij gedenken 

 
Met eerbied en liefde noemen wij de naam van Maria Nugteren-Kuijper.  
 
Zij kwam van Heerjansdam en was de oudste in een gezin van 4 kinderen. Haar op-
voeding was traditioneel Hervormd: er werd elke dag aan tafel gebeden en uit de bij-
bel gelezen, en zondags naar de kerk. Als oudste moest ze al vroeg meehelpen in het 
gezin. Soms paste op haar zusje en broertjes en ging ze een dag niet naar school, zo 
ging dat vroeger. Haar familie is altijd heel belangrijk voor haar gebleven. Aan de an-
dere kant was ze graag op zichzelf en deed wat ze belangrijk vond. Ze voelde zich 
daar prettig bij en dat is heel haar leven zo gebleven.  
Bij de nonnen in Dordrecht had ze een naaiopleiding gevolgd en had daar ook het di-
ploma "coupeuse" gehaald. Ze was heel creatief: in de oorlog maakte ze van gebruikte 
kleding kinderjasjes voor gezinnen uit de buurt.  
In 1949 trouwde ze met Jan Nugteren uit Rijsoord en ging ze over naar de Gerefor-
meerde Kerk. Zij kregen vier kinderen. De kinderen herinneren haar als een lieve en 
zorgzame moeder met een ijzeren discipline. Zij was thuis voor het gezin, maar werk-
te op de achtergrond mee in het bedrijf van haar man. In de vrije uurtjes maakte ze 
kleding voor haar twee dochters en voor zichzelf.  
 
In de laatste periode van haar leven maakte ze enkele moeilijke momenten door. 
Heel verdrietig was het overlijden van hun oudste zoon Arie, hij werd 53 jaar. Het 
ernstige hartinfarct van haar man en de grote operatie die volgde vroeg veel van 
haar. Later kreeg haar man de ziekte van Alzheimer en moest hij worden opgenomen 
in het verpleeghuis. Zij vond het erg moeilijk om na zo’n lang huwelijk gescheiden te 
moeten wonen.  
 
Na het overlijden van haar man, in april 2013, woonde zij nog een jaar alleen aan de 
Lagendijk. De laatste anderhalf jaar verbleef ze in zorgcentrum Riederborgh in Rid-
derkerk. In die tijd werden er acht achterkleinkinderen geboren. Ze leefde intens 
mee en borduurde geboortetegels en breide sokjes voor de kleintjes.  
 
Na haar verjaardag in augustus kreeg ze een herseninfarct en kon ze niet meer spre-
ken. Een longontsteking verzwakte haar zienderogen en zij stierf op dinsdag 13 okto-
ber 2015. Op maandag 19 oktober hebben we afscheid van haar genomen. De kin-
deren herinnerden hun lieve en zorgzame moeder. We zongen en lazen Psalm 23, 
over de Heer die als een Herder ook haar lange leven behoedde en bewaarde. Aan-
sluitend hebben we haar lichaam in de aarde gelegd.  
 
We bidden om Gods nabijheid voor de kinderen en kleinkinderen nu zij hun lieve moe-
der en oma moeten missen. Gods is getrouw van geslacht tot geslacht. 
 
ds. G.H. Offringa 

De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 

De Heer is mijn Herder! 
Al dreigt ook het graf, 
geen kwaad zal ik vrezen, 
Gij zult bij mij wezen; 
o Heer, mij vertroosten 
uw stok en uw staf! 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

5 

Pastoralia 
 
Van onze zieken en herstellenden noemen wij de volgende namen:  
Onlangs werd dhr. J. de Waard (Voorn) voor enkele dagen opgenomen in het zieken-
huis. Hij werd onderzocht voor pijnklachten, maar bij hem werd een ernstige long-
ziekte geconstateerd. Er wordt nu naar een passende behandeling gezocht.  
Mw. S.A. Leentvaar-Bestenbreurtje (Mauritsweg) gaat door een moeilijke periode 
heen. Zij heeft stemmingsklachten en wacht op een opname om haar medicatie op-
nieuw af te stemmen.  
Mw. J. van Gameren-de Lang mocht weer thuiskomen aan de Mauritshoek.  

 
Wij wensen onze zieken en hun naasten moed en vertrouwen toe.  
Ook gedenken wij hen die het anderszins moeilijk hebben.   
 
Namens het pastorale team, ds. G.H. Offringa 

Bijbelkring Simson 
 
Simson is een bijzondere figuur in 
het Oude Testament. Simson is 
nogal robuust in zijn optreden, 
maar ondanks alles is hij toch ook 
een man van God.  
Zijn legendarische leven wordt 
beschreven in het Bijbelboek 
Richteren 13-16. Het is omgeven 
met raadsels en geheimen.  
Over die geheimen willen wij met 
elkaar gaan nadenken, ook over 
ons eigen leven wellicht, en over 
het geloof dat wij met elkaar en 
anderen delen.  
 
We komen samen op de woens-
dagochtenden van 11 en 25 no-
vember, en 9 december. De bij-
eenkomsten worden gehouden in 
De Fontein. We beginnen om 9.30 
uur met een kopje koffie en ho-
pen om 11.00 uur af te ronden.  
 
ds. Herman Offringa 

Leerhuis Hooglied 
 
Eén van de grote thema’s in de bijbel is de lief-
de. Allereerst is er de liefde als zodanig, zonder 
dat ze ergens naar verwijst. In feite mag er ook 
niets tussen zitten: het is het woord van God. 
Toch beschrijven de profeten van Israël de lief-
de als een gelijkenis van Gods verhouding tot 
de mens, bijvoorbeeld als van liefhebbende Va-
der en zijn geliefde kind.  
Het Bijbelboek Hooglied geeft de liefde op een 
poëtische manier vorm. We kunnen dit boek 
puur menselijk, puur zinnelijk lezen, maar de 
vraag rijst dan door welke vergissing dit eroti-
sche gedicht in de bijbel terecht is gekomen… 
Daar is veel meer gezegd en geschreven en we 
gaan daar met de leerhuisgroep van vorig jaren 
over lezen en nadenken.  
Ik reserveerde drie donderdagavonden van 12, 
19 en 26 november. We komen samen in de 
Fontein. De bijeenkomsten beginnen om 20.00 
uur en duren tot ca. 21.30 uur. Hebt u belang-
stelling voor deze kring, laat u me dat dan we-
ten, er is nog ruimte voor enkele deelnemers. 
 
ds. Herman Offringa 

Thuis raken in het nieuwe liedboek (2) 
 
In het nieuwe liedboek staat een rubriek ‘Geloofsgetuigen’ (p. 1225 ev.). Het zijn lie-
deren over mensen die door hun manier van leven een voorbeeld voor ons zijn.  
Eén van hen is Nicolaas van Myra. Hij leefde in de 4e eeuw na Christus en hij wordt 
herdacht op de vooravond van zijn sterfdag, dat is 6 december. Lied 745 is aan hem 
gewijd. Onlangs hebben we er nog uit gezongen: de gastpredikant bad dat wij zouden 
omzien naar de vluchtelingen in ons land en daarbuiten en we zongen aansluitend de 
tweede en vierde strofe van het lied. Leest u ze maar na.  
De andere coupletten verwijzen meer naar de legenden rond Sint Nicolaas, bijvoor-
beeld hoe hij de dochters van een arme man bevrijdt door gouden munten in het huis 
te strooien (derde couplet). Sint Nicolaas als kindervriend (2 en 3) en patroonheilige 
van reizigers (4) en schippers (5). 6 December valt dit jaar op een zondag. Ik heb dan 
geen dienst, maar wie weet gaan we het lied dan zingen. Om op onze beurt even vrij-
gevig, barmhartig en liefdevol te worden als Sint Nicolaas. 
 
ds. Herman Offringa 
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Pastoraat wijk B en C 
 
De Opstandingskerk heeft haar leden in Rijsoord, maar ook in Ridderkerk, Zwijndrecht 
en Barendrecht, of verder weg. De predikant heeft de pastorale zorg voor alle leden 
van onze gemeente. Hij doet dit werk in samenspraak met het wijkteam, bestaande 
uit een wijkouderling, een diaken, en enkele gemeenteleden die pastorale bijstand 
verlenen (deze laatste teamleden worden pastorale medewerkers genoemd).  
 

De wijkteamleden bezoeken gemeenteleden die daar be-
hoefte aan hebben of het op prijs stellen, zoals oudere 
leden rond hun verjaardag, jonge ouders bij de geboorte 
van hun kind, zij verwelkomen nieuwe leden, en begelei-
den bij trouw- en rouwdiensten. Ook organiseren zij het 
Groot Huisbezoek samen met de werkgroep Gemeente 
Opbouw en Toerusting (GOT). Alle wijkteamleden stellen 
de predikant op de hoogte van wat hun bij de uitvoering 
van hun taak ter ore komt, zoals een situatie van ernsti-
ge ziekte of een ziekenhuisopname. Ook de predikant 
informeert de wijkteamleden.  

  
Onlangs heeft er een wisseling van ambtsdragers plaatsgevonden. Helaas is het ons 
niet gelukt om voor onze derde wijk een nieuwe wijkouderling en voldoende pastorale 
medewerkers te vinden. In het verleden was er al eerder een langdurige vacature voor 
wijkouderling. De kerkenraad heeft nu besloten om terug te gaan van 3 naar 2 pasto-
rale wijken. Wijk A komt te vervallen. Alle adressen uit wijk A zijn evenredig verdeeld 
over de wijken B en C.  
 
Ouderling voor wijk B is mw. N.H.S. (Elselien) van Gameren-van der Burg. 
Ouderling voor wijk C is mw. E. (Ellie) Alblas-van Gemerden.  
 
Het pastorale team is dus kleiner geworden. We gaan van 3 naar 2 wijkouderlingen, 
van 3 naar 2 diakenen, en ook het aantal pastorale medewerkers (11 in totaal) is lager 
dan vorige jaren. We gaan dus met minder mensen meer werk doen.  
 
Aan u als gemeentelid – of familie van hen, in het bijzonder van onze ouderen – willen 
wij nadrukkelijk vragen om pastorale zaken aan ons door te geven, zodat wij gepaste 
bijstand kunnen verlenen. U kunt deze berichten doorgeven aan de wijkouderling of 
uw pastorale medewerker. Hun gegevens staan in het jaarboekje. Ook kunt u de pre-
dikant bellen. Een e-mail sturen is ook mogelijk. Contactgegevens vindt u elders in 
het kerkblad.  
 
Namens het pastorale team, 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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Tienerviering 
 
Het thema van de viering van 22 November a.s. is;  "Wat is veel". Het 
Bijbelboek dat hierbij hoort is Marcus 12:38-13:2 
Het gaat over veel en weinig, kostbaar en waardeloos. Dure gewa-
den, klinkende munten en arme sloebers en kwartjes. Jezus leert het 
verschil tussen iets geven en iets offeren. 
 
We staan stil bij de begrippen veel en weinig en in welke context dit 
staat.  
Wat hebben wij in Nederland veel, als je de vluchtelingen ziet op tv 
en in de krant. 
We hopen met elkaar weer een fijne tienerviering te hebben, een 
week later dan anders. 
 

Dit komt door de doopdienst van Thomas, zoon van Elize en Frank. Jullie zijn natuur-
lijk van harte uitgenodigd hiervoor. 
 
Een persoonlijke uitnodiging krijgen jullie via e-mail nog toegestuurd, maar ook zon-
der uitnodiging zijn jullie natuurlijk van harte welkom. En neem gerust iemand mee. 
 
Alles op een rijtje:  Tienerviering zondag 22 november 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 22 november  2015, 
 Janis, Elize, Elselien en Heleen 

Symbolisch bloemschikken advent en kerst 2015 
 
Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is: "De 
hemel raakt de aarde". 
De schikkingen zijn gebaseerd op de lezingen uit Lucas 1 en 2. Het oecumenisch lees-
rooster geeft deze lezingen als alternatief spoor. We beleven weken van verwachting, 
van uitzien naar wat komen gaat. Het zijn allemaal momenten waarop de hemel de 
aarde raakt. 
Symboliek in de schikkingen: de basis voor elke schikking is een coco galera.  
Dit is een gedroogd palmblad. Het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan één 
kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle en dunne punt. Dit uiteinde is zo 
dun dat de overgang bijna niet te zien is. Met deze vorm symboliseren we de verbin-
ding tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm. De-
ze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar de-
ze adventstijd over verhaalt.  
Als zichtbaar teken van de Geest zien we een rode bloem in iedere schikking. Ook de 
advents kaarsen staan bij de schikking.  
 
29 november eerste adventszondag. 
Thema: De hemel raakt de aarde. Lezen: Zacharia 14: 4-9  Lucas 1: 5-25. 
Op deze eerste zondag van de advent horen we hoe de engel Gabriël aan Zacharias 
vertelt dat Elisabeth, zijn vrouw, een zoon zal baren. Zacharias is met stomheid ge-
slagen. Zichtbaar teken daarvan zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen.  
Symboliek in de schikking: de basisschikking op een jute ondergrond met een paars 
kleed. Daarop zien we rode bloemen die verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit 
kind vervult zal zijn. 
De eerste adventskaars brandt, zo gaan we vol verwachting op weg naar het licht van 
Kerst.  
 
Werkgroep symbolisch bloemschikken 
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Kerkelijke stand 
 
Verhuisd 
Mw. P.M. v.d. Burg  
van Gerard Alewijnszstraat  
naar Blauwbloemstraat 4 
2988 XA Rijsoord 
 
Overleden 
Op 13 oktober j.l. is overleden 
Zr. Maria Nugteren-Kuijper 
op de leeftijd van 89 jaar, 
laatstelijk wonende in 
Zorgcentrum Riederborgh te Ridderkerk 

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 november 
 
15 nov. 1928   
Mevrouw  B. Lodder Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988EA Rijsoord 
 
27 nov. 1929   
Mevrouw  W. Kooijman–v. Noort 
Voorweg 16  
2988 CG Rijsoord 
 
30 nov. 1928   
Mevrouw  M. v. Mastrigt-v.d. Ent 
De Riederborgh, kamer 104 
Boksdoornstraat 2 
2982 BC Ridderkerk 

 
  Hartelijk Gefeliciteerd! 
 
 
 

 
 

Wintermarkt Bolnes 

 

Na het succes van vorige jaren organiseert de  

Protestantse Gemeente te Bolnes ook dit jaar weer een  

wintermarkt, op vrijdag 20 november van 17.00 tot 21.00 uur  

in het kerkgebouw aan de Pretoriusstraat 56.  

Op deze wintermarkt vindt u grotendeels  

eigengemaakte sfeerartikelen en kadootjes voor in huis  

en in de tuin of op het balkon.  

Daarnaast zijn er eigengemaakte advocaat,  

likeur, jams en chutneys te koop. 

Voor de inwendige mens wordt natuurlijk ook gezorgd,  

er is lekkere erwtensoep met brood en glühwein  

om in de winterstemming te komen. 

De jongerenmuziekgroep Fusion zal twee maal  

een live optreden verzorgen.  

 

        U bent van harte welkom! 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
zondag 1  Psalm 119:145-152 

maandag 2  Numeri 3:1-16 

dinsdag 3  Numeri 3:17-32 

woensdag 4  Numeri 3:33-51 

donderdag 5  Numeri 4:1-20 

vrijdag 6  Numeri 4:21-33 

zaterdag 7  Numeri 4:34-49 

zondag 8  Psalm 146 

maandag 9  Numeri 5:1-10 

dinsdag 10  Numeri 5:11-31 

woensdag 11  Psalm 119:153-160 

donderdag 12  Marcus 12:13-17 

vrijdag 13  Marcus 12:18-27 

zaterdag 14  Marcus 12:28-34 

zondag 15  Marcus 12:35-44 

maandag 16  Jozua 23:1-16 

dinsdag 17  Jozua 24:1-13 

woensdag 18  Jozua 24:14-28 

donderdag 19  Jozua 24:29-33 

vrijdag 20  Psalm 119:161-168 

zaterdag 21  Sefanja 1:1-13 

zondag 22  Sefanja 1:14-2:3 

maandag 23  Sefanja 2:4-15 

dinsdag 24  Sefanja 3:1-8 

woensdag 25  Sefanja 3:9-20 

donderdag 26  Marcus 13:1-13 

vrijdag 27  Marcus 13:14-27 

zaterdag 28  Marcus 13:28-37 

zondag 29  Lucas 1:1-25 

maandag 30  Lucas 1:26-38  

 

 

 

 

Wroeten in de Bijbel 
 

Wat is het fijn om in 

Uw Woord te wroeten, 

hierdoor mag ik mijn 

Here steeds ontmoeten. 

 

Steeds weer kom ik 

er teksten tegen, 

die ik mag toepassen 

in mijn leven. 

 

Zo gaat het wroeten 

steeds maar door, 

U beter leren kennen, 

daar ga ik voor. 

 

Het mooiste boek wat 

ik ooit heb gekregen, 

is en blijft actueel in 

mijn dagelijks leven. 

De boekenkast 
 
In de hal van onze kerk staat een boekenkast. De kast en een deel van de boeken 
komen van de laatste bazaar. 
Het is de bedoeling dat u zo maar  dus zonder registratie een boek of tijdschrift mee 
mag nemen en later weer terug kunt zetten. Kijk gerust of er iets voor u bijstaat. 
‘Rotterdam kookt over’ is bijvoorbeeld mooi om te lezen. Heeft u zelf een boek 
waarvan u denkt ‘dat is leuk of mooi voor in de boekenkast 
van de kerk’ dan zet u dat er gewoon bij.  
 
Zo gaan de boeken door Rijsoord en komen vanzelf weer 
terug in de kast. Het is een proef om te kijken of er be-
hoefte is aan zo'n boekenkast. 
 
Iedereen mag pakken en het is  natuurlijk leuk als je aan 
elkaar een boek of tijdschrift kunt aanbevelen.  
Alvast veel leesplezier! 
 
Ria Bode 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  

 

5 en 19 november 

 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 
… voor de koffie zorgen wij, 

voor de gezelligheid zorgen we 

met elkaar!     
          

    
Tot ziens! 
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C.M.V. Passage 
 
Op dinsdag 17 november is er weer een bij-
eenkomst van Passage voor de leden, de 
avond begint zoals altijd om 19.45 uur in 
gebouw de Hoeksteen. 

 
Deze avond 
komt Mevrouw 
den Houter 
vertellen over 
het leven aan 
boord als schip-
persvrouw; zij 
laat ons ook 

achter de schermen een kijkje nemen hoe 
ze het allemaal runde als medewerkster 
van haar man en ook nog moeder van drie 
kinderen.  
 
Zoals altijd zijn niet leden welkom, het 
zijn gezellige en leerzame avonden dus 
schroom niet om binnen te lopen. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage 
Pauly Bestebreurtje 

Bedankje 
 
Hartelijk dank voor al uw kaarten, tele-
foontjes en verdere belangstelling tijdens 
mijn ziek zijn. 
 
                    Met vriendelijke groet, 
 
                              Mevr. J. van Gameren 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

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

gezelligheid, in de Fontein op de  
30+ ontmoetingsavond. 

 
We zijn open 

 op iedere tweede vrijdag van de maand 
vanaf 20.00 uur tot ongeveer 23.30 uur. 

 
Er wordt niet gerookt. 

 
Tot ziens op  

vrijdag 13 november 2015 
 

De gastheren en gastdames: 
Dick en Gerard,  
Arie en Ragnar,  
Cora en Didi,   
Jan en Arjan,  
Bas en Derus 

Bedankje 
 
Hartverwarmend was het dat zo velen 
ons bij het afscheid van mijn lieve 
vrouw, onze moeder, schoonmoeder 
en trotse oma 
 

Willemijntje Maria 
Dorsman– van ‘t Zelfde 

 
terzijde stonden. De belangstelling 
neemt het verdriet niet weg, maar 
geeft ons het gevoel dit niet alleen te 
dragen. 
Uit de grond van ons hart bedanken 
wij u. 
 

Jaap Dorsman 
Kinderen en kleinkinderen 

 
Ridderkerk, oktober 2015 

Bedankje 
 
Wij willen iedereen bedanken voor 
het medeleven middels kaarten, mails 
en persoonlijke berichten voor en na 
de operatie. De uitslagen zijn goed en 
we gaan weer met goede moed ver-
der. 
  
Alie en Wim van Wingerden  
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Kerstpakketten-actie IDB 
 
Het is inmiddels een goede gewoonte om vanuit het IDB 
(Interkerkelijk Diaconaal Beraad) Kerstpakketten te verzor-
gen voor vluchtelingen en straatkrantverkopers binnen Rid-
derkerk. Ook dit jaar worden alle kerken die aangesloten 
zijn bij het IDB, gevraagd om weer goederen of geld in te 
zamelen voor deze mensen (liefst goederen). 
 
Wij als diaconie van de Gereformeerde Kerk van Rijsoord 
willen zoals we al jaren gewend zijn hieraan meewerken. 
 

Hier volgt een lijst van artikelen die in aanmerking komen om in de Kerstpakketten te 
doen: 
 
Bloem      Ontbijtkoek 
Rijst          Biscuit/Koekjes 
Peulvruchten     Sap 
Pannenkoekenmix    Snoep 
Fruit in blik     Chocolade 
Groente in blik    Suiker 
Vis in blik     Thee 
Olie       Honing 
Cacao      Jam 
Rozijnen      Overig zoet broodbeleg 
noten / pinda’s    Badschuim 
 
We willen rekening houden met de culturele en godsdienstige achtergrond van de 
vluchtelingen en daarom vragen we geen producten aan te bieden die varkensvlees be-
vatten (denk aan ragout, soep, smeerworst), ook koffie en drop zijn producten die niet 
geschikt zijn om in het pakket te doen. Naast goederen is financiële hulp ook van harte 
welkom 
 
Op zondagmorgen 15 november a.s. houden we een inzameling van genoemde artike-
len. Er zal dan ook een collectebus op tafel staan, waar u uw financiële bijdrage in kan 
doen. 
Wij vragen ook enkele vrijwilligers voor het inpakken en bezorgen van de Kerstpakket-
ten op zaterdagmorgen 12 december 2015. Inpakkers worden verzocht 09. 00 uur aan-
wezig te zijn en bezorgers om 10.30 uur.  
Adres: Irenekerk Electropark 17-19 (naast Oranjestraat 32).  
U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 15 november 
a.s. 
 
Wij verwachten dat de pakketten ook dit jaar weer een klein gebaar van aandacht en 
betrokkenheid zullen zijn namens de kerken van Ridderkerk. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 
Uw diaconie 

Verbondenheid met de naaste en met de wereld om 

ons heen heeft Jezus ons zelf voorgeleefd.  

Met de boodschap van vrede en welbehagen kan 

kerstmis ons uittillen boven de angst en onzekerheid 

van deze tijd. 

 
- Uit de kersttoespraak van Koningin Beatrix (2011) - 
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Solidariteitskas 2015 
 

Helpende handen, dragende delen 
Er is een oud Afrikaans spreekwoord dat stelt: “Wil je snel reizen, ga alleen. Wil je 
ver komen, reis dan samen”. Dat is in een notendop wat de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk beoogt te zijn. Vanuit én met geloof, hoop en liefde extra han-
den bieden voor wie dat nodig heeft. 

 
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bij-
drage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse 
Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet “zelfvoorzienend” zijn, 
kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteits-
kas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg 
te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we sa-
men en delen we met elkaar. 

 
Breed gedragen 

Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend ka-
rakter. Dat wil zeggen: tot opbouw van de plaatselijke gemeente en haar leden, of 
ze vinden plaats daar waar de activiteiten niet onder één of enkele gemeenten val-
len. Neem nu het koopvaardijpastoraat. Deze vorm van categoriaal pastoraat wordt 
gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Maar de Solidariteitskas investeert ook in 
lokale gemeenten. Bijvoorbeeld in processen waarin de gemeente niet meer finan-
cieel draagkrachtig is. In die gevallen biedt de Solidariteitskas de expertise van een 
gemeenteadviseur om weer tot een fris en vitaal beleid te komen. 
 
Bijdragen 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van 10 euro. Voor elk belijdend lid wordt 5 
euro afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor 
onze eigen gemeente. 
Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de 
opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk bin-
nen de Protestantse Kerk. 
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas?  
Kijk dan op de website www.pkn.nl/solidariteitskas. 
  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 
Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de ant-

woordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan ’t Woord. 

 

Uiteraard kunt u ook zelf overboeken naar het bekende IBAN-nummer  
NL46 RABO 0355 403250 ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord,  
onder vermelding van ‘Solidariteitskas 2015’. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Bas Sintemaartensdijk 

Penningmeester / Bijdragen-administrateur 

℡ 0180-423659  
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Vaste vrijwillige bijdrage 
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage 
kunt u overmaken op IBAN reke-
ning NL46 RABO 0355 4032 50  
t.n.v. de Gereformeerde Kerk 
Rijsoord, onder vermelding van 
“VVB 2015”. 
 
Als u de machtiging hebt inge-
vuld: de automatische incasso 
van de maand november zal 
plaatsvinden op 27 november 
2015. 
 
Bas Sintemaartensdijk,  
Bijdragen-administrateur /  
Penningmeester CVK 

Opbrengst Collectes 
 
27 september 2015  Kerk € 175,00 
 Onderhoud gebouwen € 140,45  
 Eigen jeugd €   56,70 
 
4 oktober 2015  Kerk & Israël € 246,85 
 Onderhoud gebouwen € 217,33 
 Kerk in Actie Zending € 118,66 
 
11 oktober 2015  Diaconie € 225,27 
 Onderhoud gebouwen € 181,89 
 Kerk in Actie Zending €   93,65 
 
18 oktober 2015  Kerk in Actie Werelddiaconaat € 207,70 
 Onderhoud gebouwen € 171,20 
 Kerk in Actie Zending €   89,05   
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Uw aandacht wordt gevraagd 
 
Wij zijn gewend dat de 2e collecte meestal be-
stemd is voor het onderhoud van onze gebou-
wen.  
Aangezien wij ook dit jaar weer afstevenen op 
een tekort van bijna 17000 euro, vraagt het 
college van kerkrentmeesters in de maanden 
november en december uw aandacht specifiek 
voor de 2e collecte.  
In deze maanden, met uitzondering van 4 no-
vember, 8 november en 24 december, zullen 
we met deze rondgang collecteren voor het 
tekort.  
 
Wij hopen, en rekenen erop, dat u ons zult hel-
pen dit tekort tot een minimum te beperken.  
Deze collectes worden u van harte aanbevolen. 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 26 september 2015 t/m 23 oktober 2015) 
 
Via dhr. T.P. van der Burg    voor RATW   €   10,00 
Via mw. A.M. Kanters-van Kleef   voor de bloemen €   10,00 
Via mw. A.M. Kanters-van Kleef    voor de bloemen €   10,00 
Via mw. H.D. Uittenbogaard-Rijkenbarg voor de kerk  €   10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Gift C.v.D. 
 
Ontvangen via Ds. G.H. Offringa voor de ZWOE voor kleine pro-

jecten € 125,00 
 
Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor uw gift. 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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‘Klein gebaar van recht en hoop’ 
 
Ds. M. de Geus is sinds enige maanden am-
bassadeur van de Wereldwinkel in Ridder-
kerk, gevestigd aan Schoutstraat 17 (bij de 
bushalte van het Koningsplein). 
Door allerlei oorzaken  was de omzet van 
de Wereldwinkel de laatste jaren zo ver 
gedaald dat de kosten inmiddels de baten 
structureel overschreden. Op de oude voet 
doorgaan was dan ook geen optie meer. 
Stoppen al evenmin. In alle bescheidenheid 
geeft de Wereldwinkel immers concreet 
invulling aan de principes van eerlijke han-
del: respect voor mens en milieu, langduri-
ge en gelijkwaardige handelsrelaties, on-
dersteuning van productenorganisaties en 
transparantie van de handelsketen. Stuk 
voor stuk uitgangspunten die het keur-
merk Fair Trade verdienen. 
Het gedicht behelst een oproep aan alle 
Ridderkerkse én Rijsoordse geloofsgenoten 
om de Wereldwinkel vaker dan voorheen 
binnen te lopen als een ’klein gebaar van 
recht en vrede’. 
Kijk ook eens op de website van de We-
reldwinkel www.wereldwinkelridderkerk.nl 

 

Klein gebaar 
 

Wereldwinkels zijn er meer: 

huizen waarin de koning klant is  

en een klant koopt voor de eer  - 

kek bewijs van booming business. 

 

Maar dit liedje zingt de lof 

van de echte wereldwinkel, 

net voorbij de Ridderhof, 

inloopshop voor king tot kinkel. 

 

Elk product heeft hier een prijs:  

niet te karig voor de maker,  

niet te hoog voor wie het koopt. 

 

Zeg nou zelf: is dat niet wijs? 

Loop dus binnen, kom wat vaker. 

Klein gebaar van recht en hoop. 
 

Martin de Geus, Ridderdichter 
Ambassadeur Wereldwinkel Ridderkerk 

Samen zingen in De Open Hof 
 
Op zondag 1 november is 
er de volgende zang-
dienst in de Open Hof te 
Hendrik-Ido-Ambacht.  
 

Dit keer met medewerking van The 
Martin Mans Formation. Deze bekende 
zanggroep is regelmatig op TV te zien 
en verleend medewerking aan vele 
concerten in heel Nederland. Ook in 
de Open Hof waren deze mannen al 
meerdere keren te gast. Dirigent Mar-
tin Mans begeleidt hen op piano en 
Adri Poortvliet zorgt voor de orgelbe-
geleiding.  
 
Het programma telt een aantal prach-
tige koorliederen, waarbij  diverse so-
listen uit het koor hun aandeel leve-
ren. Enkele voorbeelden zijn: “Als het 
leven soms pijn doet”, “Daar is kracht 
in het bloed” , “Hoe Groot zijt Gij” en 
“Gebed voor mijn kinderen”. 
  
Bij het opmaken van dit bericht was de 
samenzang nog niet bekend, maar 
mocht u het complete programma 
vooraf per email willen ontvangen, 
stuur dan een e-mail naar  
leenkoster53@gmail.com. Als thema is 
deze keer gekozen “Dankdag”.  
 
De aanvang is 17.00 uur en de toegang 
is gratis, maar zoals gewoonlijk is er 
bij de uitgang een collecte. De Open 
Hof staat aan de Schildmanstraat 72a 
te Hendrik-Ido-Ambacht. Voor degenen 
die deze keer niet kunnen, melden we 
ook al vast de volgende zangdienst, in 
kerstsfeer, namelijk zondag 13 decem-
ber en dan met medewerking van 
Christelijk gemengd koor “Groote 
Lindt” en Christelijk gemengd koor 
“Omnia Cum Deo”.  
 
Voor meer informatie kunt u bellen 
met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of 
stuur een email naar eerder genoemd 
emailadres. 
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Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
De classis in het nieuws     
Het beleid van onze kerk in Palestina en Israël 
 
Wat is het beleid van de Protestantse Kerk betreffende Palestina en Israël, zoals dat 
wordt uitgevoerd door Kerk in Actie.  
Daarover praat de classisvergadering in november. 
Kerkelijke gemeenschappen zijn overal geroepen om met hun missie en diaconaat 
‘gezicht van Christus’ te zijn in eigen samenleving. Als leden van het lichaam van 
Christus helpen kerken elkaar daarbij en dagen ze elkaar daartoe uit. 
Kerk in Actie financiert daarom projecten van lokale kerken en organisaties 
(=partners) wereldwijd, om samen met hen de rol van de lokale kerk te versterken. Ze 
doen dat door het stimuleren van gastvrije religieuze gemeenschappen die mensen 
spiritueel houvast bieden, en door het bevorderen van vrede, recht en welzijn voor 
wie het daaraan ontbreekt.  
Ze doen dat in opdracht van de Synode van de Protestantse Kerk, en geven zo gestalte 
aan de wereldwijde missionaire en diaconale taak van de Protestantse Kerk.  
De discussies in de Protestantse Kerk rond partners van Kerk in Actie als Sabeel 
(Christen Palestijnen), Nes Ammim, Seeds of Hope, Rabbi’s for Human Rights en ande-
ren, stellen ons voor moeilijke vragen.  
 
De Protestantse Kerk maakt daarin keuzes en Kerk in Actie volgt daarin.   
Wat vindt u zelf van die keuzes, en welke afwegingen maakt u? Wanneer kan iemand 
een partner zijn? Waar ligt de grens?  

 
Mogen Christen Palestijnen zich wel of niet beklagen over hoe ze 
hun rechten en bezit zijn kwijtgeraakt? Hoe denken we over het 
verschil in beleid van Israël waar het gaat om nieuwbouw en facili-
teiten in/van Joodse nederzettingen op de Westbank en in/van de 
naastgelegen Arabische dorpen? Waar ligt dan de grens? 
Wat te doen als anderen onze geloofsovertuiging niet respecteren, 
of ons om onze geloofsovertuiging willen discrimineren? Gooien we 
bommen gooien op IS, of moeten we dat afkeuren? 
 

Voor deze moeilijke vragen zijn uitgenodigd: de heer Feije Duim, verantwoordelijk 
voor het werk van Kerk in Actie in het gehele Midden Oosten, de heer Rian Binnendijk, 
hoofd communicatie en voorlichting van Kerk in Actie en de heer Tom Kolsters, ge-
meenteadviseur Kerk in Actie in onze regio. 
 
Voor de pauze krijgt u een verslag van de synodevergadering van 12 en 13 november. 
Een belangrijk onderwerp is de toekomst van onze kerk. Alle synodeleden hebben in-
middels het nieuwe visiedocument ontvangen: ‘Kerk 2025: waar het Woord is, is een 
weg’. Daarin staan onder andere voorstellen om anders en minder te vergaderen. Om 
te accepteren dat niet elke plaats meer een protestantse gemeente heeft. Om te or-
ganiseren dat predikanten niet langer dan 12 jaar verbonden worden aan een zelfde 
gemeente. En om de bestuurlijke tussenlaag, de classes te vervangen door ongeveer 
acht kerkelijke provincies. 
 
De vergadering van de classis is openbaar, dus is iedereen die be-
langstelling heeft voor bovenstaande onderwerpen is van harte 
welkom om mee te praten.  
De classis vergadert op donderdag 19 november, vanaf 19.30 uur 
in de Wilhelminakerk, Bourgondischelaan 1, 2983 SH te Ridder-
kerk (Slikkerveer). 
 
Namens de classis,  
 
Riet Smid 
telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl   
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Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

 
  zondag 8 november a.s.  waaraan medewerken:  

Het Chr. Gem. Koor ‘de Slagsingers’ uit Rotterdam  o.l.v. Johan den Hoedt 
Organist Martin Mans 

voorganger ds. A. Matser, Rotterdam     
 

en op 
 

zondag 22  november a.s.   
waaraan medewerken:  

Het Chr. Mannenkoor ‘Noord – West Veluwe’  o.l.v. Martin Mans 
Fluitiste Lydia van Mourik 

orgel Wim de Penning 
voorganger ds. Bert Noteboom, Almere    

   
Beide diensten 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 of https://www.facebook.com/zingenmaaktblij 

Concerten in de Breepleinkerk 
 

15 november – 19.00 uur 
uitvoering ‘The Young Messiah’ 

Tom Parker’s wereldberoemde bewerking van Handel’s meesterwerk.  
Het aansprekende verhaal over het leven van Jezus Christus, Messias,   

zijn verschijning op aarde, zijn lijden en sterven. 
 

Kaarten ( € 17,50) te bestellen via www.events4christ.nl 
Via de Breepleinkerk een gereduceerd tarief:  € 15,- , te bestellen via  

breepleinkerkconcert@outlook.com of via tel. Nr. 010 - 484.76.25   
 

7 december – 20.00 uur 
Groot Adventsconcert met Martin Mans 

medewerking:  
Mannenkoor ‘De Gouwe Stem’(160 zangers)  

‘The Martin Mans Formation’  
Mark Brandwijk, orgel / piano 
Carina Bossenbroek, panfluit 

Aalt van de Beek viool 
Verder medewerking van  

‘The Yongh Ladies Choir “Hadassa’   
o.l.v. Ria van den Noort 

 
Kaarten te bestellen via breepleinkerkconcert@outlook.com  

(15 euro, kinderen € 10,00) 
  via telefoonnr. 010 – 4847625 / 010 -0 4191196  

en ’s avonds aan de kerk 


