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Stencilen:  
Maandag 25 april 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  27 april 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand mei 

met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 22 april 

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  

 

Twee, drie of meer, 
die een ander op hun schouders nemen, 
een zieke, een arme, 
een gevluchte of verstrikte: 
die zijn de Naam van God in ons midden. 
 
Twee, drie of meer, 
die hun hart hebben gezet op mededogen 
en hun handen op breken en delen, 
Die daarom al meer en meer 
zichzelf uit handen  geven: 
die zijn de Naam van God in ons midden. 
 
Twee, drie of meer, 
die voor twee, drie of meer 
een betere wereld zijn 
en dat stug volhouden 
even stug als aanstekelijk 
die zijn de Naam van God in ons midden. 
 
Uit Open Deur, oecumenisch maandblad  
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Erediensten 

 

Zondag 3 april 

09.30 uur : Ds. A.S.J. Smilde uit Dordrecht 

Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 

Chauffeurs : C.J. op den Brouw en D.W. Alblas 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 10 april 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Tevens om 10.00 uur  : Kerk-School-Gezinsdienst in de Hervormde kerk 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en J. IJsselstein 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 17 april   Tevens Tienerviering 

09.30 uur : Ds. A.J. Krol uit Gorinchem 

Kindernevendienst : Martine Versteeg 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 

 

Zondag 24 april   m.m.v. Chr. Gemengd Koor ‘Groote Lindt’ 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Chauffeurs : W.A. IJsselstein en C.A. Alblas 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionairwerk 
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Bij de diensten 
 
Op de eerste zondag na Pasen, zondag 
3 april, ontvangen wij ds. A.S.J. Smil-
de uit Dordrecht als onze voorganger.  
 
Op zondagmorgen 10 april hoopt ds. H. 
IJzerman uit Rotterdam bij ons voor te 
gaan. 
 
Op zondag 17 april zal ds. A.J. Krol uit 
Gorinchem voorgaan in onze Opstan-
dingskerk.  
 
Zondag 24 april is de vierde zondag na 
Pasen. In de Lutherse traditie wordt 
deze zondag ‘Cantate’ genoemd en 
deze naam betekent: zingt! Het is dus 
fijn en heel toepasselijk dat tijdens de 
morgendienst van deze zondag het 
Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt 
uit Zwijndrecht komt zingen. Het koor 
staat onder leiding van dirigent Gerard 
van der Zijden. 
 
 
Wij wensen elkaar goede en gezegende 
diensten toe! 
 
ds. G.H. Offringa 

De Zandtovenaar in Ridderkerk  

op dinsdag 12 april in de Levensbron! 

 
Vanwege grote belangstelling vanuit de scholen zullen er 
overdag  2 voorstelling gehouden worden voor basisschool-
leerlingen. Zowel om 10.30 uur als om 13.30 uur zijn de 
kinderen van groep 5 t/m 8 welkom voor een gratis voor-
stelling rond het thema “Tussen Pasen en Pinksteren”.  

Gert van der Vijver zal dan met zand de link leggen tussen deze 2 belangrijke gebeur-
tenissen in de Bijbel. We hopen met de kinderen ook de link tussen kunst en de Bijbel 
te leggen. Ook geven we verwerkingsopdrachten mee, op school in de eigen groep 
kunnen de leerlingen daarmee aan de slag. 

Voor de avondvoorstelling wordt hetzelfde thema gehanteerd, maar er wordt dan ook 
nog medewerking verleend door Rosa en Sera, de dochters van Gert en gitarist Andre-
as. Zij weten hun kunstzinnige talenten ook goed te gebruiken en willen hier dan 
graag  wat van laten zien en horen.  

Voor de avondvoorstelling dienen entreekaarten gekocht te worden a € 5,00. Inmid-
dels is de kaartverkoop voor de avondvoorstelling van 19.00 uur gestart. Kaarten hier-
voor kunt u kopen bij Christelijke Boek- en Muziekhandel  De Kandelaar aan de St. 
Jorisstraat 10 te Ridderkerk.  

Dankzij financiële bijdrages van kerken en door sponsoring van o.a. stichting Fono-
bori, het Berkhoutfonds en BIS is het mogelijk om dit grote evenement te realiseren.  

Voor meer informatie kunt u terecht via zandtovenaar@levensbron.nl  

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 on-

geveer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

Tot ziens op vrijdag 8 april 2016 
 

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

mailto:zandtovenaar@levensbron.nl
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Zieken(t)huis 
 
Mw. C. Holdermans-van der Burg (Strevelszicht) mocht het ziekenhuis verlaten. Zij 
verblijft nu voor revalidatie in Laurens Intermezzo Zuid. Corrie heeft de onderzoeken 
en behandelingen geduldig en moedig ondergaan en wij hopen nu met haar op herstel 
van krachten. Adresinformatie: Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110, 3083 AP  
Rotterdam (tegenover Ziekenhuis Ikazia).  
Dhr. W.A. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft nog in Verpleeghuis De Twee Bruggen 
te Rotterdam. 
Mw. A. Blaak mocht na haar langdurig verblijf in het ziekenhuis en in het zorghotel 
weer thuiskomen op Strevelszicht. 
 
In de afgelopen maand ondergingen verschillende gemeenteleden medische onder-
zoeken, behandelingen of ingrepen. Vaak konden zij dezelfde dag weer naar huis. Soms 
moest er een afspraak gemaakt worden, bijvoorbeeld voor een operatie. Laten wij in 
deze tijd na Pasen, in het spoor van de wandelaars op weg naar Emmaüs, de hoop levend 
houden (Luc. 24:32). Gedenken wij onze zieken en herstellenden, en ook hun naasten, 
met onze aandacht en voorbede. 
 
ds. G.H. Offringa 

Kring Tien Geboden (woensdagochtenden) 
 
Op de ochtenden van woensdag 6 en 13 april a.s. gaan we ons 
opnieuw buigen over de Tien Geboden. We komen samen om 
9.30 uur in de Fontein, dan is er koffie. De bespreking duurt tot 
ongeveer 11.00 uur. Op donderdagavond 21 april willen we deze 
korte serie afsluiten met een film van de Poolse regisseur Krz-
ystof Kieslowski (zie elders in dit blad).  
 

Bijbelkring Tien Geboden (woensdagavonden) 
 
Op woensdagavond 6 april a.s. willen we ons weer buigen over de Tien Geboden. We 
beginnen om 20.00 uur en besluiten ons gesprek rond de klok van half tien. De geplan-
de bijeenkomst op woensdag 13 april kan door omstandigheden niet doorgaan. In sa-
menspraak met de deelnemers kiezen we een ander moment, we komen daar vast wel 
uit. Op donderdagavond 21 april sluiten we deze korte serie af met een film van de 
Poolse regisseur Krzystof Kieslowski (zie elders in dit blad).  
 

Film Tien Geboden (donderdagavond 21 april) 
 
De korte bijbelstudie over de Tien Geboden (zie elders in dit blad) sluiten we af met 
een korte film van de Poolse regisseur Krzystof Kieslowski. Eind jaren ’80 maakt hij 
een tiendelige cyclus rondom de Tien Geboden. Ik heb gekozen voor het tweede deel 
uit de serie, over het ijdel gebruik van Gods naam.  
 
Dit deel gaat over Dorota die haar man Andrzej bezoekt in het ziekenhuis. Hij is ster-
vende - zij is in verwachting. Het kind is niet van haar man. Voor Dorota is het de 
laatste mogelijkheid om moeder te worden. Zij vraagt de arts die haar man behan-
delt om raad: als haar man blijft leven, dan wil ze een abortus ondergaan; maar als 
haar man zal sterven, dan wil ze het kind behouden. Kieslowski legt ons in zijn film 
dit dilemma voor: hoe kan een mens beslissen over leven en dood? De arts zal tegen 
Dorota zeggen dat Andrzej zal sterven, maar hij leeft op...  
 
De film duurt ca. 55 minuten. De film wordt vertoond op donderdagavond 21 april 
a.s., aanvang 20.00 uur, nadien is er tijd om na te praten. Belangstellenden zijn van 
harte welkom. 
 
ds. Herman Offringa 
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‘De Tien Geboden’  
met Arjan Visser 
 
Op zondagmiddag 22 mei 
a.s. komt journalist en 
schrijver Arjan Visser iets 
vertellen over zijn vak van 
interviewer.  
 
Sinds 1998 voert hij vraag-
gesprekken met meer of 
minder bekende Nederlan-
ders, waarbij hij de Tien 
Geboden als leidraad 
neemt. Deze interviews 
worden tweewekelijks ge-
publiceerd in het dagblad 
Trouw. Het zijn er inmid-
dels 450, ze zijn ook als 
verzamelbundel te koop.  
 
Arjan Visser zal ons aan de 
hand van eigen – soms pijn-
lijke – ervaringen laten zien 
hoe een interview tot stand 
komt. Van het moment 
waarop je iemand probeert 
te strikken tot de dag waar-
op een verhaal wordt gepu-
bliceerd.  
Er is gelegenheid om vragen 
te stellen. 

 
Noteer alvast  
in uw agenda:  

zondag 22 mei 2016,  
aanvang 16.00 uur 

(toegang vrij) 

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 

ONZE FONTEIN 
 
Weet u dat onze Fontein dit jaar 100 jaar oud is? 
En nog steeds is deze fontein een bron van waaruit 
wij de boodschap de wereld  in  kunnen zenden. 
Naast onze kerk is het een ruimtelijke ondersteuning 
voor veel activiteiten. 
 
Maar … ook deze grijsaard gaat gebreken vertonen. 
Lang heeft het College van Kerkrentmeesters het on-
derhoud uit kunnen stellen, maar dat is niet langer 
verantwoord. Het buitenschilderwerk is dringend aan 
een opknapbeurt toe en dit doen wij om hogere on-
derhoudskosten te voorkomen. 
 
Maar … het onderhoudsbudget is niet toereikend. 
 
U begrijpt het al, wij willen een beroep 
op u doen. Moeilijk maken wij het u niet, 
want wij willen namelijk alle (2e) collec-
tes voor onderhoud gebouwen in de 
maand april bestemmen voor het brood-
nodige schilderwerk van de Fontein. 
Een bijdrage overmaken naar IBAN-
rekening NL46RABO0355403250 mag na-
tuurlijk ook. 
 
Dank voor uw medewerking en ondersteuning. 
Uw College van Kerkrentmeesters 
 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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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 2016”.  
 
Als u de machtiging heeft inge-
vuld: de  automatische incasso 
van de maand april zal plaats-
vinden op 28 april 2016. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord 
is lid van de PKN en wordt daar-
om als Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI) erkend door de 
Nederlandse fiscus: ons fiscaal-
nummer (of RSIN) is 002633644. 
 
 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur /  
Penningmeester CVK 

Opbrengst Collectes 
 
21 februari 2016 Kerk in Actie Zending € 169,80  
 Onderhoud gebouwen € 143,00 
 Missionairwerk €   58,01   
 Spaardoos kleine projecten Rwanda €   55,07 
 
28 februari 2016 Kerk in Actie Binnenlands diaconaat € 233,95 
 Onderhoud gebouwen € 165,35 
 Missionairwerk €   76,13 
 Spaardoos kleine projecten Rwanda €   53,75 
 
6 maart 2016  Kerk in Actie 40-dagentijd-collecte € 166,95 
 Onderhoud gebouwen € 140,65 
 Spaaractie jeugd voor de Zandtovenaar €   58,30 
 Spaardoos kleine projecten Rwanda €   62,35 
 
9 maart 2016 Bidstondcollecte kerk € 220,55 
 Bidstondcollecte diaconie € 144,30 
 
13 maart 2016 Bidstondcollecte diaconie € 230,80 
 Bidstondcollecte kerk € 196,45 
 Spaaractie jeugd voor de Zandtovenaar €   49,84 
 Spaardoos kleine projecten Rwanda €   63,17 
 
20 maart 2016 Kerk in Actie 40-dagentijd-collecte € 233,70 
 Onderhoud gebouwen € 146,65 
 Spaaractie jeugd voor de Zandtovenaar €   55,57 
 Spaardoos kleine projecten Rwanda €   44,10 
  
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Tussenstand per 25 maart 2016:  
 

Door 146 leden is inmiddels 
een bedrag toegezegd, of 
direct overgemaakt, van  
€ 64.330,00.  

          Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 67 leden hebben wij nog geen reactie ont-
vangen. 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 pas-
toraal medewerk(st)er. Maar u mag uw bijdrage 
ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 
RABO 0355 4032 50 onder vermelding van “VVB 
2016” (het formulier hoeft u dan niet meer in te 
sturen).  
Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 
Met vriendelijke groet,  
Bas Sintemaartensdijk  
Bijdragen-administrateur / Penningmeester 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 20 februari 2016 t/m 25 maart 2016) 
 
Via de Rabobank     voor de kerk   €   30,00 
Via Ds. G.H. Offringa     voor de kerk   €   20,00 
Via mw. P. de Waard - van Wuijckhuijse voor de kerk   €   10,00 
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef   voor de kerk   €   10,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de kerk   €   10,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de kerk   €   10,00 
Via de bus in de hal van de kerk   voor de bidstondcollecte €   50,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de bloemen  €   10,00 
Via mw. A.C. van der Waal - de Vroed  voor de bloemen  €   10,00  
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Deurcollecte in de maand april – voor Missionair werk 
 
Help de nieuwe kerk in Hilversum 
 
Ze begonnen vijf jaar geleden met z’n achten, nu vor-
men ze met zestig mensen een betrokken missionaire 
gemeenschap.  
 

Vitamine G in Hilversum is een van de pioniersplekken van de Protestantse Kerk. Het 
is een jonge geloofsgemeenschap die nadrukkelijk aansluiting zoekt bij de buurt en 
zich openstelt voor buitenstaanders. Belangrijk onderdeel van deze gemeenschap is de 
onderlinge verbondenheid buiten de diensten om. De deelnemers ontmoeten elkaar 
thuis om samen te eten en te bidden, en te kijken wat ze in hun omgeving kunnen 
doen. Ze willen in de buurt waar ze wonen iets van het leven met God laten zien. 
Rond Kerst hielden ze al een paar keer een buurtmaaltijd waar honderd mensen op af 
kwamen, waarvan vijftig nieuwe gezichten. Het is een laagdrempelige manier om met 
elkaar in gesprek te gaan en er te zijn voor mensen die alleen zijn.  
Pionier Ds. Gerard Kansen is dankbaar voor wat er allemaal gebeurt, 
en zegt: “Mensen bloeien op, en eenzaamheid wordt doorbroken. Ik 
zie dat God aan het werk is, en daar ben ik heel blij mee.”  
De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en 
ondersteunt deze plek in Hilversum dan ook van harte.  
Met uw bijdrage helpt u deze pioniersplek om als kerk op een ver-
nieuwende manier zichtbaar te zijn in de buurt. Alvast bedankt.  
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Giften Commissie van Diakenen 
 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk        Dagboekje     € 10,00 
Via E. v. Gameren v.d. Burg               Diaconie       € 10,00 
 
Hartelijk dank voor uw giften. 
 
Namens de Diaconie 
Kees Alblas penningmeester CvD 
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Kerkelijke stand 
 
Verhuisd: 
P. v.d. Burg  
van Ds. Sl. Visserstraat 1  
naar Torenmolen 156   
2986 GC  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 april 
 
6 april 1932 
Mevrouw  G.T. van der Waal 
Rijksstraatweg 183 
2988 BD Rijsoord 
 
7 april 1933 
De heer J. de Vroed     
Brasem 83 
2986 HA Ridderkerk 
 
15 april 1936 
De heer B. Los 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord 
 
16 april 1933 
Mevrouw  W. Lodder-Bestebreurtje 
Goudenregenplantsoen 431 
2982 TJ Ridderkerk 
 
16 april 1936  
Mevrouw N. van Duijn-Brauckman 
Witbloemstraat 2 
2988 XS Rijsoord 
 
22 april 1920 
De heer  P. Wilschut 
Reyerheem,  kamer 304 
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 
 
24 april 1940 
Mevrouw A.C. van der Waal-de Vroed 
Strevelszicht 2 
2988 AS  Rijsoord 
 
24 april 1935 
Mevrouw A. Berkman-Visser  
't Zwaantje 20 
2988 BW Rijsoord 

Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

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

Koor-en samenzangdienst  op   
zondag 3 april a.s.  waaraan medewerken: 
het Chr. Mannenkoor ‘De Verenigde Zan-

gers’  o.l.v. Gerard van der Zijden 
orgel Wim de Penning 
fluit Lydia van Mourik 

Voorganger ds. Bert Noteboom 
 

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 
www.youtube.com  zingen maakt blij 

http://www.breepleinkerk.nl
http://www.youtube.com
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NBG Bijbelleesrooster april 
 
 
 
 
 
 
vr. 1  Exodus 13:1-16 
za. 2  Exodus 13:17-14:14 
zo. 3  Exodus 14:15-31 
ma. 4 Exodus 15:1-21 
di. 5 Lucas 24:13-35 
wo. 6 Lucas 24:36-53 
do. 7 Exodus 15:22-27 
vr. 8 Exodus 16:1-20 
za. 9 Exodus 16:21- 36 
zo.  10 Exodus 17:1-7 
ma.  11 Exodus 17:8-16 
di.  12 Handelingen 11:19-30 
wo.  13 Handelingen 12:1-17 
do.  14 Handelingen 12:18-25 
vr. 15 Handelingen 13:1-12 
za. 16 Handelingen 13:13-25 
zo. 17 Handelingen 13:26-41 
ma. 18 Handelingen 13:42-14:7 
di. 19 Handelingen 14:8-20 
wo. 20 Psalm 100 
do. 21 Exodus 18:1-12 
vr. 22 Exodus 18:13-27 
za. 23 Exodus 19:1-15 
zo. 24 Exodus 19:16-25 
ma. 25 Psalm 118:1-14 
di. 26 Psalm 118:15-29 
wo. 27 Handelingen 14:21-28 
do. 28 Handelingen 15:1-21 
vr. 29 Handelingen 15:22-35 
za. 30 Ezechiël 33:1-9 

Juich aarde, heel de aarde, 
 juich voor God. 

Ga naar zijn huis en  
zing een lied voor hem 

eerbiedig en uitbundig tegelijk. 
Geen ander dan de HEER is onze God. 

Hij heeft ons zelf gemaakt,  
wij zijn van hem. 

Wij zijn het volk waar hij voor zorgt: 
Een herder is hij die ons  

als zijn schapen kent. 
 

Woensdag 20 april - Uit Psalm 100 

Gods onbekende voetstap 
 

Geloven dat Gods Vaderhand 
ook is in moeit en vrezen, 

als 'leven zwaar en donker is, 
dat Zijn beproeving liefde is..., 

wat kan dat moeilijk wezen! 
*** 

Gods voetstap op ons levenspad, 
Zijn onbekende wegen, 

als het verdriet ons overmant. 
het is te hoog voor ons verstand: 

wij zijn ermee verlegen. 
*** 

God Die zo hoog, zo heilig is; 
wij nietig stof, vol zonden, 

hoe zouden wij Zijn raad verstaan? 
In Christus zie Hij zondaars aan, 
heeft Zich met hen verbonden. 

*** 
God legt ons niet Zijn wegen uit, 

te klein zijn onz' verstanden. 
Zijn voetstap is vol heil en vree; 
hij leidt ons door de diepste zee, 

hij neemt ons in Zijn handen. 
*** 

En nooit laat Hij Zijn kinderen los: 
zij zullen niet bezwijken. 
Gaat het door angsten,  

moeiten, pijn...? 
Hij zal er altijd voor hen zijn; 
Zijn trouw zal eeuwig blijken  

*** 



Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op 

 

7 en 21 april 

 

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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Hartelijk dank! 
 
Na afloop van de vrijdagavondgebeden 
gedurende de 40dagentijd werd er in de 
diverse kerken een collecte gehouden. 
Deze inzameling was bestemd voor het 
project van Kerk in Actie dat Syrische 
gezinnen steunt.  
 
In totaal is er € 583,23 bijeengebracht.                                                                   
Hiervoor willen wij alle gevers hartelijk 
bedanken. 
 
Namens de Rijsoordse ‘afdeling’ van de 
projectgroep 40dagenkalender,   

Willie, René en Wilma 

Bedankje 
 

Wij danken u hartelijk voor uw mede-

leven na het overlijden van onze moe-

der, schoonmoeder en oma 

Janna van Gameren - de Lang 

 

Uw aanwezigheid op de dag van de 

uitvaart en alle andere blijken van 

deelneming zijn ons tot steun bij het 

verwerken van dit verlies. 

 

Betsie en Aart 

Pleunie en Kees 

Corrie en Jan 

Alex en Léonne 

Kleinkinderen 

en achterkleinkinderen 

C.M.V. Passage 
 
Dinsdag 19 april is er weer een bijeen-
komst van Passage, en is dhr. J. Ver-
schoor uit Zwijndrecht uitgenodigd om 
ons te vertellen over de Kastelen van 
Oranje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. Verschoor weet hier veel over te 
vertellen, wie hier interesse voor heeft 
wordt van harte uitgenodigd. 
 
U bent welkom in gebouw de Hoeksteen 
Rijksstraatweg 45 Rijsoord, de avond be-
gint om 19.45 uur. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage, 
Pauly Bestebreurtje 

Bedankje 
 
Lieve gemeente, 
 
Hierbij wil ik u hartelijk bedanken 
voor uw medeleven, tijdens mijn ver-
blijf in het ziekenhuis en in het zorg-
hotel. 
 
Ik ben erg dankbaar dat ik na bijna 4 
maanden weer thuis mag zijn. 
 
Dank voor uw gebeden, bezoekjes, 
bloemen, en kaarten die ik van u 
mocht ontvangen. Het was hartver-
warmend. 
 
Groeten van Aat Blaak , 
Strevelszicht 8 
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Bazaar 2016 
  
Wij zijn weer bij de opslag om met veel plezier uw spullen in ontvangst te nemen op: 
  
Zaterdag, 9 april a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
  

·        Kleding, lappen, gordijnen etc. kan bij Ria worden afgegeven. 
·        Ook de kar is nog steeds te huur. 
·        We sparen ook nog steeds DE-punten. Spaart u voor ons mee? 

  
Heeft u bijzonder spullen, die niet tussen de kraampjes terecht horen te komen, laat 
het ons weten. Wij zorgen er dan voor, dat deze op een andere manier van eigenaar 
zullen wisselen. 
  
Wij hopen volgende maand de knoop (betreffende het nieuwe doel) te hebben door-
gehakt en zullen dit in de volgende uitgave van Rijsoord aan ’t Woord graag vermel-
den. 
  
Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie, 
Dick, Dick, Nathan, Sander, Henk, Cees, Daphne en Diana 

Vakanties van het Vakantiebureau 
 
Voor diegenen, die het vakantiebureau nog niet kennen: het bureau maakt deel uit 
van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerken werkt nauw samen met de 
Protestantse Kerk. Financieel worden de stichting ondersteund door Kerk in Aktie, U 
zeker bekend. 
 
Het vakantiebureau organiseert dit jaar al weer voor het 53e jaar vakantieweken op 
prachtige locaties in Nederland. Zoals: De Werelt in Lunteren, Nieuw Hydepark in 
Doorn, de Heerenhof in Mechelen, IJsselvliet in Wezep, de Imminkhoeve in Lemele, 
Dennenheul in Ermelo en niet te vergeten het schip Prins Willem Alexander. 
Er zijn vakanties voor senioren, waarbij U volledig zelfstandig bent. Ook zijn er vakan-
ties voor senioren met lichte zorg, maar ook senioren met zorg. 
Er zijn vakanties voor mantelzorgers en thuiswonende partners met dementie, vakan-
tie voor mensen met een visuele beperking, voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking en vakanties voor 30 – 65 jarigen met zorg. 
 
KRIJGT U ER AL ZIN IN?? 
Bij elke vakantieweek zijn er vrijwilligers die U begeleiden. 
Of U het nu meer of minder treft met het weer, er wordt 
van alles gedaan om U een onvergetelijke vakantieweek te 
geven. Mocht het zo zijn dat er financiële belemmeringen 
zijn, laat dit de diaconie weten. Zij kunnen U financieel 
ondersteunen, zodat U toch een weekje weg kunt. Ook kun-
nen zij U helpen met vervoer als dat een probleem mocht 
zijn. Overigens beschikt het vakantiebureau ook over een 
fonds om eventueel bij te dragen. 
De vakantiegids ligt op de leesplank in de hal van de kerk, zodat U zelf kan lezen wel-
ke mogelijkheden er zijn. 
 
Overigens geldt dit ook voor gemeenteleden die een weekje als vrijwilliger mee zou-
den willen doen. Op diverse fronten zoekt men vrijwilligers: voor de zorg, maar ook 
voor de recreatie, het pastoraat en de coördinatie Natuurlijk kunt U zich ook informe-
ren via de website: www.hetvakantiebureau.nl. 
 
Namens uw diaconie 
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EPR Rwanda 

Presbytery Remera 

Paroisse Kayonza 

Rwanda 

 
Kayonza, 6 januari 2016 

 
 
Lieve broeders en zusters in Jezus Christus, 

 
We zijn erg blij dat we de gelegenheid hebben om u deze brief te sturen 

zodat we u kunnen informeren over de situatie in onze gemeente. Aller-

eerst danken wij u hartelijk voor uw mooie brief die gevuld was met uw 

nieuwtjes en groeten.  

 
Broeders en zusters, met onze hele gemeente hebben we fijn het kerstfeest 

gevierd en de jaarwisseling. Op donderdag 24 december zijn we begonnen 

met het kerstfeest voor de kinderen; na spelen, zingen en dansen heeft ie-

dereen brood gekregen, een kop thee en een grote bonbon, het was een 

heel harmonieus feest. In de kerk, donderdagavond, hebben we kerstavond 

gevierd, het was heel speciaal want heel veel mensen (moeders, vaders, 

jonge jongens en jonge meisjes) zijn naar de kerk gekomen om de Heer te 

prijzen die zijn enige Zoon gegeven heeft(Immanuel, God is met ons) om de 

wereld te redden. Op die dag werd er er ook een grote Kerstboom neerge-

zet net als in onze huizen, vrienden worden uitgenodigd om het feest met 

elkaar te vieren. Bij ons overschaduwt het Kerstfeest verreweg de viering 

van Nieuwjaar.  

 
Op Nieuwjaarsdag hebben de mensen zich voorbereid op een speciale maal-

tijd en drankjes om groeten uit te wisselen met hun vrienden. Het is gebrui-

kelijk dat op 1 januari van elk nieuw jaar, de christenen naar de kerk gaan 

om God te danken, dit gebeurt dus ook bij ons, er zijn dan ook altijd veel 

gasten. 

 
In ons land is nu de periode van droogte, het is de periode waarin de gewas-

sen worden geoogst zoals boontjes, mais en doperwten. Ik hoop dat u ook 

goed het Kerstfeest en Nieuwjaar hebt kunnen vieren? Hoe is het klimaat bij 

u? Is de temperatuur nog boven nul graden Celcius? Wij wensen u dit jaar 

een goede gezondheid toe, de komst van de Heilige Geest en de liefde van 

God zij met u en alle gelovigen.  

 
Dat de vrede en de zegen van God met u mag zijn. 

Hartelijke groeten vanuit de Paroisse Kayonza. 

 
De voorzitter van het Uitwisselingscomité van Kayonza: Immaculée Muka-

puhwe 

De laatste brief die Janny heeft  

Vertegenwoordiger van de paroisse Kayonza: Habimana Elisée 

Post uit Rwanda 
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Sparen voor Kerk in Actie: 
 
Postzegels en kaarten sparen voor de zending. Al jarenlang worden er in het hele 
land postzegels en kaarten ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de 
Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde postzegels en kaarten worden uitge-
zocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats verkocht. Alle postzegels en 
enveloppen met een postzegel zijn welkom. Ook ansichtkaarten zijn gewild. Voor een 
hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en de kaarten zijn er enkele richt-
lijnen: het belangrijkste is dat de kaarten onbeschadigd zijn, zowel met als zonder 
postzegel. Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op. Vooral de ou-
dere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.                                                                                                                                                
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals van :                                                                       
Anton Pieck, Rien Poortvliet, Rie Cramer, Marjolein Bastin, Anne Geddes, Unicef, Re-
movos (mond- en voetschilders), Hartjeskaarten ‘Voor het kind’ (met hartje), De Ko-
ninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, geboortekaartjes. In 2014 brachten de 
postzegels en kaarten € 28.675 op. 
 
Oude mobieltjes sparen. Vele oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl 
ze geld waard zijn. Kerk in Actie krijgt voor veel mobieltjes maximaal € 3,50. Geld dat 
goed gebruikt kan worden om mensen in nood een nieuwe toekomst te geven. De inge-
zamelde mobieltjes worden door het bedrijf Eeko nagekeken, zo mogelijk gerepareerd 
en weer verkocht. Ze worden met name in Afrika en Azië op de markt gebracht waar 
het GSMnetwerk vele malen betrouwbaarder is dan het ‘vaste’net en er veel vraag is 
naar de goedkopere recycle toestellen. Niet meer te repareren mobieltjes worden mi-
lieuverantwoord verwerkt. 
 
Oude cartridges sparen. Voor elke bruikbare cartridge ontvangt Kerk in Actie een 
vergoeding van het bedrijf Eeko. Alle merken en typen inkt- en tonercartridges zijn 
welkom. Het bedrijf Eeko is vooral geïnteresseerd in Hewlett Packard, Canon, Lex-
mark, Panasonic, Ricoh Dell en Brother. 
 
Buitenlands en oud Nederlands geld sparen. U kunt buitenlands geld en al het oude 
Nederlandse munt- en briefgeld sparen voor Kerk in Actie. Die verkopen het aan de 
banken, handelaars en verzamelaars. De inzameling van mobieltjes, cartridges en oud 
en buitenlands geld leverde in 2014  € 2.935,35 op. 
 
De spullen die u wilt inleveren kunt u in de houten bak leggen die in de hal van de 
kerk hangt boven de grote ijzeren bus. Janny Zijderveld zal ervoor zorgen dat alles  
naar het juiste adres gebracht worden.                 
                                                                                                     
U spaart toch ook mee??? 
De ZWOE-commissie 

Het weefgetouw 
 
Mijn leven is een weefsel tussen mijn God en mij. 
Niet ik kies de kleuren uit, maar doelbewust werkt Hij. 
Vaak weeft Hij er verdriet in en ik, door onverstand, 
vergeet: Hij ziet de boven - en ik de onderkant. 
Als 't weefgetouw zal rusten 
en de spoel schiet niet meer om, 
zal God het doek ontvouwen en verklaren elk 'waarom' - 
hoe nodig donk're draden zijn in des Wevers hand 
naast goud- en zilverdraden: zo komt zijn plan tot stand.  
 
Corrie ten Boom  
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Abraham Oratorium “Hemelluisteraar” komt er aan!  
 
Op zondag, 17 april 2016  in het gebouw de Levensbron  (aanvang 16.00 uur) zal door 
het interkerkelijk koor Salem, aangevuld met gastleden (groot gemengd koor) een 
unieke uitvoering worden gegeven van het Abraham Oratorium - Hemelluis-
teraar, waarvan de teksten zijn geschreven door ds. Martin de Geus en de muziek is 
gecomponeerd door Dirk Zwart. Ruim drie maanden hebben de alten, bassen, sopranen 
en tenoren van het door vele vrijwilligers uitgedijde interkerkelijk koor Salem hun ui-
terste best gedaan om zo’n vier duizend jaar  terug te gaan in de tijd. Terug naar de 
tijd van Abraham. Onder leiding van componist Dirk Zwart werd het prachtige oratori-
um “Hemelluisteraar”, waarvan de tekst van A tot Z is geschreven door de Ridderkerk-
se predikant ds. Martin de Geus, couplet voor couplet ingestudeerd. Het resultaat is 
een zowel tekstueel als muzikaal hooggekwalificeerd koorstuk dat de toehoorders op 
een melodieuze wijze meeneemt naar het leven van de aartsvader van joden, christe-
nen en moslims. 
 
De première van dit eerste Abraham Oratorium ooit vindt plaats op zondag 17 april a.s. om 
16 uur in het gebouw “De Levensbron”. In tegenstelling tot de tweede uitvoering, die in 
oktober  is gepland  in centrumtheater Het Plein, is de première in De Levensbron gratis. 
Wel wordt een vrijwillige bijdrage op prijs gesteld. 
 
Een oratorium 
“De Hemelluisteraar” is een oratorium. In dit Abraham Oratorium worden 23 episodes uit 
het leven van Abram, die later Abraham genoemd wordt, uitgebreid belicht. Naast het 
koor dat de vertellingen met prachtige liederen aan elkaar rijgt, begeleiden een piano, 
een viool en een cello het boeiende verhaal van het leven van de man die wij inmiddels als 
de aartsvader van inmiddels zo’n twee miljard gelovigen mogen betitelen. 
 
 “De hemel spreekt” 
“Wie hoort nog de hemel spreken”, zo start het oratorium met een prachtig gedicht dat 
eindigt met: …“en dan plotseling, wonder boven wonder, een klank van boven horen, een 
stem uit de hemel!” Zo weet schrijver Martin de Geus direct de aandacht te pakken van 
het publiek dat ongetwijfeld gedurende dit prachtige muziekstuk soms zal opschuiven naar 
het puntje van de stoel. Start het verhaal als een monoloog, of moeten we de interactie 
tussen God en Abram toch als een dialoog beschouwen? 
 
Het levensverhaal 
Gedurende het verhaal passeert onder meer de ergernis van Sarai over het besluit van 
Abram om haar in Egypte voor te stellen als zijn zus. Maar ook de vertwijfeling over de be-
lofte van God over het verkrijgen van een eigen zoon op hoge leeftijd en zijn dubbele on-
trouw tegenover Hager en Sarai worden niet overgeslagen. Het  hele leven van Abraham, 
dat zo’n 175 jaar zou hebben geduurd,  passeert de revue, waaronder de wegzending van 
Hagar en Ismaël en de offering van zijn zoon, althans de aanzet daartoe. Ook de liefde 
voor Ketura, de vrouw in het laatste deel van het leven van Abraham, een onderdeel in de 
Bijbel dat in de praktijk weinig ter sprake komt,  komt in het verhaal van “de Hemelluis-
teraar” aan de orde. Het oratorium eindigt, zoals het begon, met de Hemel die spreekt. 
 
De Abraham-story, een extra dimensie 
Al met al blijft het verhaal van Abraham een spannende geschiedenis, waarvan sommige 
onderdelen wellicht toch nog als een openbaring zullen worden ervaren. In dit oratorium 
krijgt de Abraham-story een logische kop en staart. Met de teksten van Martin de Geus en 
de muziek van Dirk Zwart krijgt het mooie verhaal van de man, waar volgens de Bijbel 
meer mensen vanaf stammen dan er zandkorrels in de woestijn zijn, nog een extra dimen-
sie. 
 
Met dit Bijbels koorstuk wordt de verbondenheid geaccentueerd tussen joden, moslims 
en christenen en mensen van vrede.   
Zondag, 17 april 2016,  Abraham Oratorium  "Hemelluisteraar" kerkgebouw de Levens-
bron, Jan Luykenstraat 10, Ridderkerk.  Aanvang 16.00 uur  
 
Meer info op de website www.voordiensten.nl en www.vrede-met-u.nl 

http://www.voordiensten.nl
http://www.vrede-met-u.nl
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Mission Possible 
 
"Neem dit meisje mee. Zij is onze ergste geval!" 
 
Aygul kwam bij ons toen ze uit het opvanghuis van de stad werd gezet. Ze was agres-
sief naar één van de verpleegkundigen en de maatschappelijk begeleidster had ons 
gebeld: "Aygul is het ergste geval dat we hier hebben.  Als je haar niet mee neemt, 
zullen we haar de voogdij over haar kind ontzeggen." 
 
Een complete verandering na een moeilijk jaar 
We namen het risico. Aygul en haar baby kregen onderdak in ons appartement. Het 
jaar wat daar op volgde was, toegegeven, erg moeilijk. Aygul had regelmatig woede-
uitbarstingen, liep weg en verbleef bij druggebruikers - en gebruikte zelf ook drugs. 
Maar toen ontmoette ze God en nu is ze als een nieuw persoon. Aygul is compleet ver-
anderd en is nu een prachtige moeder voor haar dochtertje. Maatschappelijk werkers 
die met Aygul bekend waren zijn verbaasd over haar verandering. Deze verandering is 
echter niet vanzelf gegaan. Het vereist de inzet van psychologen, een arts, een advo-
caat, talloze gesprekken en voortdurende begeleiding en toezicht. Maar boven alles, 
het vereist Gods wonderlijke werk! 
 
Opvang 
In verschillende steden in Rusland hebben we een opvangplek voor moeders zoals Ay-
gul. Opgegroeid in een gebroken gezin, een verleden in een staatsweeshuis en vaak 
slachtoffer van huiselijk geweld. 
 
"We hopen en bidden dat wat er is gebeurd in het leven Aygul ook gaat gebeuren 
met al die andere meisjes en jonge moeders", zegt Natasha, die ons werk in Oefa 
leidt.  In de opvang  leren ze hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en worden ze 
voorbereid op een zelfstandig bestaan. Er is veel aandacht voor pastorale zorg en vaak 
komen vrouwen in de opvang, net als Aygul, voor de eerste keer in aanraking met het 
Evangelie.  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’, inclusief onder-
dak, voedsel, psychologosische hulp en medische zorg. Met uw gift stelt u ons in staat 
om tienermoeders als Aygul te helpen een persoonlijke relatie met Jezus te ontwikke-
len en een goede moeder te worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bert Dokter, Mission Possible Nederland 
tel. 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 nieuws-
brief. 

mailto:info@missionpossible.nl
http://www.missionpossible.nl/
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Zondagavondzang in de Bethelkerk 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit 
voor de 331ste zondagavondzang die wordt ge-
houden op zondag 17 april a.s. om 19.30 uur in 
de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. De organist is André de Jager en 
Wim de Penning geeft leiding aan koor- en sa-
menzang. Wij zijn dankbaar dat we in alle vrij-
heid en rust kunnen zingen. Met onze liederen 
kijken we ook vooruit naar Koningsdag. We zin-
gen deze avond o.a. ‘Geest van hierboven’, ‘Wie 
maar de goede God laat zorgen’ en ‘Komt nu 
met zang van zoete tonen’.  
Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Hemel, raak de 
aarde aan’ en ‘Tollite Hostias’.  We sluiten de 
avond af met het ’Wilhelmus van Nassouwe’. 
 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 
Ries Knook  

Jubileumconcert Inspire2liveChoir  
in Papendrecht 
 
Op zaterdag 16 april 2016 zal het Inspire2live-
Choir o.l.v. Peter Overduin uit Alblasserdam hun 
1e lustrumconcert geven.  
Dit in de Bethlehemkerk, vd Palmstraat 1 te Pa-
pendrecht. Dit bijzondere koor is in april 2011 
opgericht door de dirigent. Een bijzonder koor 
dat uitsluitend zingt voor de kankerbestrijding. 
Een koor waarin ook een fietsteam actief is dat 
jaarlijks de Mont Ventoux beklimt. In de afgelo-
pen jaren is met zingen en fietsen het geweldige 
bedrag van ruim 573.000 euro opgehaald voor 
diverse projecten. Het begon met de scan van 
Bianca, maar ook het Sophia-kinderziekenhuis, 
het Erasmus MC, de stichting Pink Ribbon kregen 
een grote gift. Dit jaar staat de KiKa centraal. 
Ook de opbrengst van dit concert is bestemd 
voor de KiKa.  
 
Aan dit concert wordt verder meegewerkt door 
Annelies Schep, sopraan, Arjan en Edith Post, 
trompet, Jaap Klootwijk, slagwerk, André de Ja-
ger, orgel en JAN VAYNE, vleugel. Tevens wordt 
er meegewerkt door het nieuwe Inspire4Hope-
Orchestra o.l.v. Adriaan Bruinink. 
De Burgemeester C.J.M. de Bruin zal de avond 
openen en sluiten. Iedereen is van harte wel-
kom! 
 
Aanvang: 19.30 uur! Kerk open: 19.00 uur. 
Toegangsprijs € 12,50.-p.p. t/m 12 jaar € 5.-.-
p.p.  
Kaartverkoop: karinoverduin@hotmail.com   
of 06-40090921 en 's avonds aan de kerk. 
 
Zie ook: www.inspire2livemusic.nl  

Samen zingen  
in de Open Hof  
 

Op zondag 3 april staat er weer 
een nieuwe zangdienst gepland 
in de Open Hof te Hendrik-Ido-
Ambacht. Dit keer met mede-
werking van het Christelijk Man-
nenkoor Scheveningen o.l.v. 
Everhard Zwart. Het orgel wordt 
bespeeld door Jan van Westen-
brugge. Het koor zingt de vol-
gende liederen: “Als g'in nood 
gezeten”, “O Jezus hoe ver-
trouwd en goed’, “Door de we-
reld gaat een woord”, “I have a 
dream”, “Tijdwens”,”Where no 
one stand alone” en “God and 
God alone”. Uiteraard staan er 
ook weer een aantal bekende en 
graag gezongen samenzanglie-
deren uit diverse bundels op het 
programma.  
 
Bij het opmaken van dit bericht 
was het juiste programma nog 
niet bekend. U kunt het comple-
te programma echter vooraf wel 
ontvangen door een e-mail te 
sturen naar leenkos-
ter53@gmail.com. 
 
De zangdienst is gratis toegan-
kelijk, maar bij de uitgang is er 
een collecte bestemd voor de 
onkosten van deze dienst. De 
aanvang is 17.00 uur en de Open 
Hof staat aan de Schild-
manstraat 72a te Hendrik-Ido-
Ambacht.  
 
Voor degenen die deze keer niet 
kunnen, melden we ook al vast 
de volgende zangdienst, name-
lijk zondag 1 mei en dan met 
medewerking van Bethelkerk-
koor Zwijndrecht o.l.v. Wim de 
Penning.  
 
Voor meer informatie kunt u 
bellen met Leen Koster, tel 06 
28 57 15 81 of stuur een email 
naar eerder genoemd email-
adres. 

mailto:leenkoster53@gmail.com
mailto:leenkoster53@gmail.com

