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Stencilen:  
Maandag 22 februari 
Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  24 februari 
om 09.30 uur  
Wim en Nelly Belder 
Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand maart 
met vermelding van afzender: 
 
Uiterlijk vrijdag 19 februari 
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  

 

    ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ 
De veertigdagentijd is de periode voor Pasen.  

Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning 
en gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én 

bij het lijden van onze naasten,  
dichtbij en ver weg.  

Samen met vele kerkelijke gemeenten voeren we 
in deze belangrijke kerkelijke periode campagne.  

Dit jaar is het thema: 
‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’ 
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Erediensten  Zondag 7 februari 
09.10 : ‘Inzingen’ met Opwekkingsliederen 
09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland 
Kindernevendienst : Mirjam op den Brouw 
Chauffeurs : H. Bestebreurtje en P. van Oorschot 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 14 februari   1e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 
Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e 40-dagentijd collecte Kerk in Actie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 14 februari   ‘Nel de Gelder’-dienst 
18.30 uur : Peterine Kooijmans  
Koster : Henk van Mastrigt 
 
Zondag 21 februari   2e Zondag Veertigdagentijd 
   Tevens Tienerviering 
09.30 uur : Ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk 
Kindernevendienst : Martine Versteeg 
Chauffeurs : H. van Hal en M.C. Verveer 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Zendingscollecte Kerk in Actie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 28 februari  3e Zondag Veertigdagentijd 
09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Chauffeurs : N.H. Baars en W.A. IJsselstein 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands diaconaat 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
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Vertelvoorstelling “LEF!”  Eenmaal per jaar is er in de Gerefor-meerde Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bijzonder ka-rakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de nalatenschap van Mevrouw Nel de Gel-der geld te besteden voor een onder-werp dat haar grote betrokkenheid bij zowel de kerk als cultuurgoed  tot uit-drukking brengt.  In 2016 wordt dit ingevuld door de ver-telvoorstelling “LEF!” door Peterine Kooijmans. Deze vertelvoorstelling gaat over 3 moedige vrouwen uit de bijbel: Hagar, Tamar en Ruth. Zij hadden het LEF! om hun hart te volgen. De dilemma’s waar zij voor staan zijn de onze. Dat is de kracht van deze oude verhalen. Ze kun-nen ons inspireren tot het maken van eigen keuzes.  U wordt van harte uitgenodigd voor de-ze voorstelling  die wordt gehouden op zondag 14 februari 2016, aanvang 18.30 uur in de Opstandingskerk, Rijksstraat-weg 95 te Rijsoord.   Aan het eind van de voorstelling is er gelegenheid voor het drinken van koffie of thee en kunt u nog napraten.  De toegang is vrij.  De Liturgiecommissie   Gereformeerde     Opstandingskerk       Rijsoord  

LEF 
 

Leven is lef  
om opnieuw te beginnen 

Leven is wagen; 
wie waagt, nou: die wint. 

 
Leven is telkens een uitweg verzinnen. 

Leven is dóórgaan, 
soms dwars door de wind. 

 
Leven is lef om de koers te verleggen. 
Leven is durf om een weg in te slaan. 

Leven is lef om de waarheid te zeggen. 
Leven is moed om kritiek te doorstaan. 

 
Leven is lef om een fout te erkennen 
Leven is vallen en toch weer vooruit. 

 
Leven is durf  

Om iets nieuws in te plannen. 
Leven is moed die de wereld ontsluit. 

 
 
 

Greet Brokerhof - van de Waa 
Uit: Ik geloof het wel 
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Bij de diensten  Leven is op weg zijn. Met andere woorden: leven is pelgrime-ren. Een pelgrim is een wandelaar. Voor velen is wandelen een mooie vorm van ontspanning. Door het bos of de duinen, langs de rivier of over het strand. Het liefst zonder doel of tijds-druk. Ook onze weg naar het Paasfeest kunnen we zien als een wandeling, een pelgrimage, een bedevaart. Onderweg zijn er pleisterplaatsen, rustpunten in de tijd. Op zondagmorgen en vrijdagavond.  In de periode naar Pasen zijn wij nadrukkelijk ‘mensen van de weg’ (Handelingen 9:2), mensen die geloven in de Heer van ons leven. En wij haasten ons niet (Jesaja 28:16).    Op zondagmorgen 7 februari zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voorgaan.   Woensdag 10 februari is Aswoensdag. In de Rooms-Katholieke traditie is dit het begin van de vastenperiode, de tijd voor Pasen. We markeren dit begin met een viering van Woord en Gebed in de Sint Joriskerk in Ridderkerk. U bent hier van harte voor uitge-nodigd. Pastor Ton Halin en ondergetekende zullen in deze viering voorgaan. De vie-ring begint om 19.30 uur.  Op 14 februari is het de eerste zondag in de veertigdagentijd. Wij lezen gedeelten uit het evangelie naar Lucas; de bloemschikgroep maakt een passend arrangement van kleuren en voorwerpen; en ook de kinderen hebben hun project: Stap voor Stap. Wij zien uit naar een goede voorbereiding op het Paasfeest, een tijd met zin en samen-hang.   Op zondagavond 14 februari is er de jaarlijkse “Nel de Gelder” dienst. Voor deze bij-zondere bijeenkomst zoeken we ieder jaar naar een onderwerp op de grens van kerk en cultuur, herkenbaar én vernieuwend. Wij kozen deze keer voor een vertelvoorstel-ling met Peterine Kooijmans. Zij volgde haar opleiding in Kampen en was daar onder andere betrokken bij de maandelijkse studentendiensten. Bij de schriftlezing verzorg-de of regisseerde zij dan een expressief moment. Voor onze “Nel de Gelder” dienst koos zij enkele Bijbelse vrouwen als onderwerp. Elders in dit blad leest u er meer over. De voorstelling is vrij toegankelijk en begint om 18.30 uur. Ook gasten zijn van harte welkom.  Op vrijdag 19 februari begint een cyclus vrijdagavondgebeden. Het thema is: Pelgri-mage naar Pasen. Dit eerste avondgebed - in een serie van vijf - vindt plaats in de Le-vensbron te Ridderkerk, aanvang 19.30 uur.   Op zondag 21 februari begroeten wij mw.ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften uit Sleeuwijk. Het is de tweede zondag in de veertigdagentijd.   Op vrijdag 26 februari is het avondgebed in de Protestantse Gemeente te Bolnes, aanvang 19.30 uur.   Op zondag 28 februari hoopt ds. A. Sterrenburg uit Voorburg bij ons voor te gaan.  Het is de derde zondag op onze weg naar Pasen.    Wij wensen elkaar goede en gezegende diensten toe! ds. G.H. Offringa 
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Zieken(t)huis  In de nu afgelopen maand januari werd mw. A.M. Kanters-van Kleef (Mauritshoek) met een beroerte/TIA kort opgenomen in het ziekenhuis. Na behandeling mocht zij als snel weer thuiskomen.  Dhr. P. Wilschut (Reijerheem) verblijft momenteel in Verpleeghuis Smeetsland te Rot-terdam.  Dhr. W.A. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft tijdelijk in Verpleeghuis De Twee Brug-gen te Rotterdam.  Mw. A. Blaak (Strevelszicht) heeft verzorging in het Zorghotel Maasstad te Rotterdam. Dhr. P. van der Burg (Ds. Sleeswijk Visserstraat) mocht weer thuiskomen uit het Zorg-hotel Swinhove. Hij gaat verhuizen naar een aanleuningwoning bij Reijerheem, in Rid-derkerk.   Gedenken wij onze zieken en herstellenden en in het bijzonder onze ouderen met aandacht en voorbede.  Ds. G.H. Offringa 

Bericht van overlijden  Op zaterdagmorgen 23 januari j.l. is op 90-jarige leeftijd overleden Janna van Game-ren-de Lang, Mauritshoek 6.  Een woord van gedachtenis zal in het volgende kerkblad geplaatst worden.  ds. G.H. 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. 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 

Vakantie predikant  Vanaf zaterdag 20 t/m zondag 28 februari 2016 heb ik enkele dagen vrij.   Voor pastorale vragen kunt u dan terecht bij uw wijkou-derling.  Indien nodig nemen zij voor u contact op met één van de andere predikanten in Ridderkerk.   Met vriendelijke groet,  ds. Herman Offringa 
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40-dagenboekje 2016    Ga…, zet de stap naar de ander  Ook dit jaar hebben samenwerkende Ridderkerk-se kerken een boekje voor de 40-dagentijd sa-mengesteld met teksten en activiteiten rond het thema Ga…, zet de stap naar de ander. Naast de mooie teksten zijn er ook diverse acti-viteiten die we graag onder uw aandacht bren-gen. Zij staan, met alle informatie erbij, ver-meld in het 40-dagenboekje:  Dinsdag 9 februari     : Prot. Gemeente Bolnes: Leesgroep “bewust onderweg in de       Veertigdagentijd”       Woensdag 10 februari : Sint Joriskerk: Aswoensdagviering                                                                              Vrijdag 26 februari    : Prot. Gemeente Bolnes: Sobere maaltijd                                                                            Zaterdag 19 maart    : de Levensbron: Icoon-ei schilderen                                                                                       Zaterdag 19 maart    : Irenekerk: Stiltewandeling                                                                                                Zaterdag 26 maart    : Christus is Koningkerk: Paaswake  Activiteiten voor de jeugd:                                                                                                                              Woensdag 16 maart  :  Christus is Koningkerk: Boodschappen doen                                                                 Zondag 20 maart       :  Levensbron: Koken voor elkaar                                                                                    Donderdag  24 maart :  Levensbron: samen naar de ‘Passion ‘kijken                                                           Zaterdag 26 maart     :  Christus is Koningkerk: Paaswake  Vrijdagavondgebeden:                                                                                                                                        Pelgrimage op weg naar Pasen. Tijdens deze vrijdagavondgebeden staat de lijdensweg van Jezus centraal. Wij reizen deze weken biddend en lezend met Hem mee. De Paas-pelgrimage is ook een levensbeeld. In verkorte en geconcentreerde vorm maken we de tocht van ons leven, de reis van verlangen: afscheid nemen en vertrekken, de moe-deloosheid en de inspiratie, de crises en hoogtepunten.  Om bij aankomst te ontdekken wat we al vermoeden: de weg is het doel.  Elke avond zijn we te gast in een andere kerk. De vieringen duren circa 30 minuten, waarna u nog even na kunt praten bij de koffie.  Het totale programma van de vrijdagavondgebeden, (aanvang 19.30 uur), ziet er als volgt uit:            19 februari      : De Levensbron, Jan Luijkenstraat 10, Ridderkerk                                                                                26 februari      :  Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56, Bolnes                                                       4 maart            : Christus is Koning Kerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer                                             11 maart          : Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord                                                                                       18 maart          : Irenekerk, Electropark 17-19, Slikkerveer  Als collectedoel, tijdens de avondgebeden, is er dit jaar gekozen voor gezinnen in Sy-rië. Kerk in Actie is in staat om slachtoffers van het geweld in Syrië met hulpverlening te bereiken. Dat kan Kerk in Actie doen in samenwerking met de ACT Alliance, een internationaal hulpverleningsnetwerk dat is verbonden met de Wereldraad van Ker-ken.   Voorafgaand aan deze avondgebeden zijn we op 10 februari van harte welkom bij de Aswoensdag viering om 19.30 uur in de St. Joriskerk aan de Hovystraat 64 te Ridder-kerk. Deze viering zal een oecumenisch en open karakter hebben.  We wensen u een gezegende 40-dagentijd toe. De Projectgroep 40-dagenkalender 
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Goedemorgen !         
                                                                                                                              

Hier spreekt je Vader ... 
Vandaag neem Ik al je problemen voor Mijn rekening.                                             

Onthoud alsjeblieft goed dat Ik daarbij je hulp niet nodig heb. 
Mocht je toevallig in een situatie terechtkomen die je niet aankunt,                                          

probeer dan niet die toch zelf op te lossen. 
Doe hem maar gewoon in de KVJ (klussen voor Jezus)-postbak.                                            

Hij zal behandeld worden op Mijn tijd, niet de jouwe. 
Ligt het probleem eenmaal in deze bak,                                                                      

laat het dan daar en probeer niet het er weer uit te halen. 
Vasthouden of eruit halen vertraagt de oplossing van je probleem.                                                         
Als het een situatie is die je wèl aankunt, vraag Mij dan om raad. 
Dit om zeker te weten dat je de juiste oplossing hebt gekozen.                                                  

Omdat Ik noch sluimer noch slaap, hoef jij verder niet wakker te liggen. 
Ontspan dus maar, Mijn kind.                                                                                                                            

En als je Me nodig hebt, dan ben Ik maar één gebed bij je vandaan ... 
Prettige dag!                                                                                                                                                  
Ik hou van je,                                                                                                                                      

GOD DE VADER 
  De dichteres van dit gedicht, Aukje Wijma, wijst ons erop onze pro-blemen  bij God, Onze Vader, neer te leggen. Hij weet wat het bes-te is voor ons. Zo bad Jezus in de Hof van Getsemane: Niet Mijn wil maar Uw wil geschiede.                                                                                                                                                In deze 40dagentijd  staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Bedenk wat Hij voor ons uit Liefde heeft gedaan! Op onze beurt kunnen wij in deze tijd wat voor an-dere mensen betekenen. Daarom staat in deze periode weer de zgn. Spaardoos in het gangpad van de kerk, waarin u uw gift voor de zgn. Kleine Projecten in Rwanda kunt doen. Met de opbrengst hiervan  worden initiatieven voor projecten  financieel onder-steund. Als een project een duidelijke bijdrage levert aan de gehele gemeente en vol-doende ondersteuning in Rwanda zelf krijgt, wordt voor zo’n project een bedrag van 
maximaal € 1400,- ter beschikking gesteld. Voorbeelden van kleine projecten zijn een naaiatelier, een kapsalon, een geitenfokkerij.                                                                                                                                                     De spaardoos zal voor het eerst geplaatst worden op zondag 14 februari a.s.   Mogen we weer op uw bijdrage rekenen?   Alvast hartelijk dank, De ZWOE-commissie 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 12 januari 2016   De heer Versteeg opent de vergadering.   Enkele kerkenraadsleden zijn afwezig. Rick Bezemer is aanwe-zig als deelnemer namens de jeugd aan de werkgroep ‘Toekomst Opstandingskerk’.   Ds. Offringa leest Romeinen 12 vanaf vers 9.   De heer Versteeg gaat daarna voor in gebed.   De Classis heeft laten weten een bijeenkomst voor jeugdwer-kers in de classis te willen organiseren. De namen van enkele mensen van onze gemeente die actief zijn voor de jeugd, zijn doorgegeven.  De wijkouderlingen doen verslag van het overleg en de werkzaamheden van de wijk-teams. Er zijn verschillende zieken en één van onze gemeenteleden is overleden.   De predikant zal binnenkort het overleg van de wijkteams meemaken.   Er zijn Bijbelkringen georganiseerd rond Simson en rond Hooglied. Er was met name bij de Bijbelkring rond Simson een goede opkomst.   Ds. Groen heeft een verslag gestuurd over de voortgang van de catechisaties. Het onderwerp “catechisaties” wordt in een volgende vergadering besproken.     De Liturgiecommissie is druk doende met het regelen van verschillende bijzondere diensten, waaronder de Nel de Gelderdienst. Peterine Kooijmans gaat deze dienst verzorgen. Er wordt voor publiciteit gezorgd.   Mevrouw Den Hartog wil aan het eind van het seizoen stoppen met het voorzitter-schap van de Jeugdraad. Zij doet dit al meerdere jaren. In de volgende vergadering wordt gesproken over een opvolger.  Ook GOT is actief met allerlei plannen. Zo worden plannen voor de startzondag al voorbereid.   Enkele zeer actieve leden van de bazaarcommissie stoppen. Het zijn Janneke van der Linden en Arjan Monteban. Zij hebben het werk voor deze commissie altijd met veel enthousiasme gedaan. De kerkenraad is dankbaar voor hun grote inzet. Geluk-kig is er opvolging gevonden. Dick Alblas en Cees IJsselstein nemen hun plaats in in de commissie.   Alle toegezegde bedragen van de Aktie Kerkbalans 2015 zijn ontvangen. De gemeen-teleden hebben verder ruimhartig gegeven voor de collecte voor het tekort van de kerk.   Komende weken heeft de preekvoorzienster al veel werk aan de invulling van het preekrooster voor 2017.      —————————————————————— Toekomst kerk – Vervolg gemeenteavond  De gehouden gemeenteavond wordt nabesproken. Er was een goede opkomst.  De gemeenteleden zijn zeer betrokken. Dit bleek ook uit de vele bij de vellen met hoofdlijnen geplakte briefjes.   De kerkenraad besluit, de gemeente gehoord hebbend, de vier hoofdlijnen die in de gemeenteavond zijn besproken aan te houden: 
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a. Het moderniseren van de zondagse diensten, zodat ze aantrekkelijker worden voor een grotere groep mensen, waar onder nadrukkelijk de jeugd. Vanzelf-sprekend dient hierbij ook rekening te worden gehouden met de pluriformiteit binnen de gemeente.  b. Het actief benaderen van de gemeenteleden, met name ook zij die wel lid zijn, maar minder of niet hun gezicht laten zien in de kerk. En degenen die wel actief zijn bij verschillende activiteiten in en rondom de kerk maar ’s-zondags zelden of nooit komen. c. Het zijn van een missionaire kerk. Hiermee wordt bedoeld het zichtbaar zijn in de samenleving van Rijsoord om op die manier de mensen nieuwsgierig te maken wat het geloof te bieden heeft. d. Het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking met andere kerken in Ridderkerk.   De kerkenraad wil voor de bemensing van iedere werkgroep een vertegenwoordiging uit elke leeftijdscategorie. De samenstelling wordt in de volgende kerkenraadsver-gadering besproken waarna mensen worden benaderd.  De kerkenraad staat op het standpunt dat niet alles in één keer gerealiseerd hoeft te worden. Sommige zaken die op korte termijn geregeld kunnen worden, kunnen al snel, en voor andere zaken wordt meer tijd genomen.  Verschillende gemeenteleden hebben tijdens de gemeenteavond vragen gesteld over mogelijkheden op het gebied van de huisvesting. De kerkenraad besluit een sublijn m.b.t. een onderzoek naar de mogelijkheden van een ander gebouw of nieuwbouw toe te voegen. Hiervoor zullen scenario’s worden ontwikkeld en de haalbaarheid van plannen worden onderzocht. Ook voor deze sublijn zal een werk-groep worden ingesteld. Deze werkgroep zal bestaan uit enkele leden van het Colle-ge van Kerkrentmeesters en enkele leden uit kerkenraad en werkgroepen.      ———————————————————————  Binnen de kerken van Ridderkerk bestaan er plannen een optreden van de zandkun-stenaar te organiseren. Onze kerk wil hier een bijdrage aan geven. Het optreden zal waarschijnlijk in april plaatsvinden.   Voor het overleg met de andere SARI-kerken in Ridderkerk is gevraagd of Rijsoord met Bolnes en Ridderkerk mee wil doen met een gezamenlijke dienst op oudejaars-dag. De kerkenraad besluit hier positief op te reageren. De dienst op oudejaarsdag zal dan ieder jaar in een andere kerk worden georganiseerd. Net als voor de dienst op Hemelvaartsdag zal vervoer voor de gemeenteleden waar dit voor nodig is, wor-den geregeld.    Het Censura Morum wordt gehouden voor het komende Heilig Avondmaal. Geen van de kerkenraadsleden heeft bezwaar.  Aan het eind van de vergadering leest mevrouw Verveer een gedicht.  De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.  -.-.-.-.-.-.-.-.- Martha Verveer 
‘De kerk is niet waar je samenkomt.  De kerk is geen gebouw.  De kerk is wat je doet.  De kerk is wie je bent.  De kerk is hoe Jezus Christus zichtbaar wordt.  Ga niet naar de kerk, maar wees de kerk.’  

(Wouter van der Toorn) 
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Kerkelijke stand  Per 1-2-2016  Mevrouw J.T. de Vroed-van der Tholen  van ‘t Zwaantje 8 naar Kuypersdreef 18   2992 HP   Barendrecht Telefoon (blijft) 424582  Op 23 januari j.l. is overleden  op de leeftijd van 90 jaar Mevrouw Janna van  Gameren-de Lang  gewoond hebbend Mauritshoek 6 2988 EA Rijsoord 

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 februari  7 februari 1940 Mevrouw J. Lodewijk-Visser Ds. Sleeswijk Visserstraat 17 2988 XB  Rijsoord  14 februari 1928 De heer  J.P. Euser Langeweg 101 3342 LD H.I. Ambacht  15 februari 1928 Mevrouw J. Visser–Penning  Strevelszicht 6 2988 AS Rijsoord  15 februari 1929  Mevrouw T.A.J. v.d. Helm–Visser Ds. Sl. Visserstraat 14 2988 XC Rijsoord  15 februari 1935  Mevrouw R. Lagendijk-van Bergen Rijsoordsestraat 30 2988 XP Rijsoord  20 februari 1934 Mevrouw  G. Verveer-Kooijman  De Blije Borg, kamer kamer 225 G. Alewijnszstraat 18 3341 GD H.I.Ambacht 

Bedankje 
 Lieve mensen,   Ontzettend bedankt voor de lieve kaarten, bezoekjes en bloemen vanuit de kerk in het afgelopen jaar. Het is fijn om zo toch nog verbonden te zijn met mijn kerk in Rijsoord.   Hartelijke groet van  Jan van der Burg en familie Reling 5.07 2993 DN Barendrecht 

C.O.V. ‘Ridderkerk’ is weer begonnen met de repetities  De Christelijke Oratorium Vereniging ‘Ridderkerk’ is weer begonnen met de repetities en bereidt zich voor onder leiding van dirigent Hans Cok voor het concert het "Weihnachtsoratorium" van Johann Sebastian Bach op 10 december 2016. Noteert u de-ze datum alvast in uw agenda. Er wordt ook al gestudeerd voor het.concert de "Krönungsmesse" van W.A. Mozart, Psalm 42 van Mendelssohn en de Messe Solennelle van Gounod. Dit concert staat ge-pland voor 21 oktober 2017. Men kan zich thuis met een oefen-CD de liederen ver-trouwd maken. Wie geïnteresseerd is en er voor voelt om lid van ons koor te worden, is voor een eerste kennismaking altijd welkom op één van de repetitieavonden.  Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de ‘Levensbron’ aan de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Stro-hauer (secretaris), tel. 0180 - 432574.  Zie ook onze website:  www.covridderkerk.nl 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
ma.  1  Lucas 4:31-44 
di.  2  Lucas 5:1-11 
wo.  3  Lucas 5:12-16 
do. 4 Lucas 5:17-26 
vr. 5 Lucas 5:27-39 
za. 6 Lucas 6:1-11 
zo. 7 Hebreeën 1:1-14 
ma. 8 Hebreeën 2:1-18 
di. 9 Hebreeën 3:1-19 
wo. 10 Hebreeën 4:1-13 
do. 11 Psalm 51 
vr. 12 Exodus 5:1-18 
za. 13 Exodus 5:19-6:12 
zo.  14 Hebreeën 4:14-5:10 
ma.  15 Hebreeën 5:11-6:8 
di.  16 Hebreeën 6:9-20 
wo.  17 Exodus 6:28-7:13 
do.  18 Exodus 7:14-25 
vr. 19 Exodus 7:26-8:11 
za. 20 Lucas 6:12-26 
zo. 21 Lucas 6:27-38 
ma. 22 Lucas 6:39-49 
di. 23 Exodus 8:12-28 
wo. 24 Exodus 9:1-12 
do. 25 Exodus 9:13-35 
vr. 26 Exodus 10:1-20 
za. 27 Exodus 10:21-11:10 
zo. 28 Hebreeën 7:1-10 
ma. 29 Hebreeën 7:11-28 

 
 
 
 

Alles wat vroeger is geschreven, 
is geschreven om ons te  

onderwijzen, opdat wij door te 
volharden en door troost te  

putten uit de Schriften  
zouden blijven hopen.  

 
Romeinen 15:4  

(De Nieuwe Bijbelvertaling) 

Fluistering van woorden 
 In de stilte aan het water uitzicht op de wijde zee     kan de rust mij overspoelen geeft Hij mij Zijn vrede mee.  Met mijn hart tot Hem verheven adem ik Gods liefde in, zoekend naar de juiste woorden voor de God die ik bemin.  Ik wil spreken van mijn liefde wil vertellen van mijn pijn en bespreken mijn problemen; ‘k voel mij zo ontiegelijk klein.  Breekbaar sta ik bij het water; het is stil en ik bedenk dat Hij slechts tot mij kan spreken als ik Hem de ruimte schenk.  Ik wacht af, terwijl ik luister met de oren van mijn ziel, hoor een fluistering van woorden waarna ik eerbiedig kniel.  ‘k Hoor de Vader tot mij zeggen hoe intens Hij  van mij houdt; en mijn lippen vormen woorden 't zijn momenten als van goud.   Alie Holman 



Inloopochtenden 
 U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op  
 

4 en 18 februari  
 

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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Zandtovenaar  Wie weet heb je Gert van der Vijver wel eens gezien op televisie, maar hij is beter bekend als de Zandtovenaar. Met strooizand kan hij de mooiste verhalen tot leven brengen.  Hij komt dinsdag 12 april naar Ridderkerk om ook hier met zand te strooien! ’s Middags vindt een voorstelling plaats voor de kinderen van groep 5 t/m 8 van de basisscholen en ’s avonds is een voorstel-ling voor alle andere belangstellenden.  Diverse samenwerkende kerken organiseren deze voorstellingen, welke gehouden wor-den in PG de Levensbron. Om vast een beter beeld te krijgen van wat er komt, kijk dan naar https://www.youtube.com/watch?v=1XJKSZ2OyaM Kaartverkoop voor de avondvoorstelling begint in maart, voor meer informatie kan met terecht via zandto-venaar@levensbron.nl 

PCOB  Op woensdag 24 februari houdt de Pro-testants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar maandelijkse bijeen-komst. De heer H. Bouwman uit Rotterdam neemt ons mee de natuur in, dit in een serie van 4 schitterende opnamen als film gepre-senteerd, begeleid met zeer mooie muziek van Mozart en Haydn. Misschien is er ook nog tijd voor film waarin vlinders para-deren. Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehou-den in de Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom.  Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660 

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 12 februari 2016  De gastheren en gastdames: Dick en Gerard Arie en Ragnar Cora en Didi Jan en Arjan Bas en Derus 

C.M.V. Passage  Dinsdag 16 februari ho-pen we bij elkaar te ko-men voor de 64-ste jaarvergadering met onze leden.  U bent welkom in ge-bouw de Hoeksteen vanaf 17.30 uur, om 18.00 uur willen we beginnen met de broodmaaltijd. Om 19.45 uur starten we met het avond-programma. Om deze avond een gezellige sfeer te geven is uitgenodigd mevr. Lia Verheul. Zij zal ons vermaken met verha-len (van de oude zolder).   Vanaf 19.45 uur zijn ook niet-leden van harte welkom.  Met vriendelijke groet,   het bestuur van Passage,     Pauly Bestebreurtje 
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 Uitleg symbolische bloemschikking in de 40-dagentijd en Pasen 2016  Het thema voor de 40-dagentijd en Pasen is “Ik ga, zet een stap naar de ander”.  ‘Petrus en Andreas waren druk met hun netten. Maar toen kwam Jezus langs. “Kom, volg mij”. Deze twee stoere vissers lieten direct het werk voor wat het was. Ze gin-gen. Zo eenvoudig is het in de Bijbel om te gaan. Hoe is dat voor ons vandaag?  In de schikkingen voor deze periode leggen we de nadruk op de beweging van de ene mens naar de ander en daarmee naar de Ander, met God. Wie blijft zitten en de han-den in de schoot legt, letterlijk maar vooral figuurlijk, komt niet verder. Er is niet al-leen de beweging van de mens naar de (A)ander, er is ook een beweging andersom- van God naar mens. In de verhalen die deze periode gelezen worden komen beide as-pecten naar voren. Om die beweging vorm te geven in de schikkingen is gekozen voor schoenen. Deze schoenen staan symbool voor het gaan op de weg van het leven. De kleur van de schoenen is wit- het wit van het licht, van het steeds opnieuw kunnen beginnen, van zuiverheid.   In de lezingen zelf zit ook ‘beweging’.   We beginnen de eerste zondag van de 40-dagen op de Olijfberg, waar Jezus in doods-angst verkeert en aan zijn leerlingen vraagt om met hem te bidden en te waken.(Lucas 22: 39- 46)  De tweede zondag gaan we terug naar het begin van het evangelie en horen we over het liefhebben van je vijanden. (Lucas 6: 27- 35)  De derde zondag bewegen we ons weer naar Jeruzalem en zijn we getuige van het verhoor dat Jezus wordt afgenomen. (Lucas 22: 66- 71)  Op de vierde zondag gaat het over de farizeeër en de tollenaar, over verhogen en ver-nederen. (Lucas 18: 9- 14)  De vijfde zondag lezen we over Golgotha en horen we het gesprek dat gevoerd wordt tussen de twee misdadigers en Jezus, hangende aan het kruis. (Lucas 23: 38- 43)  Op palmzondag is er de intocht in Jeruzalem. Deze zondag vormt de overgang naar de stille week. De week die uitloopt op de uitnodiging om samen te komen eten aan de tafel van de Heer. Om na het vieren van de maaltijd op te staan en Jezus’ gang naar Golgotha te volgen. De stilte van de zaterdag te voelen. Samen de verhalen van de opstanding lezen en te ervaren dat het donker niet het laatste woord heeft maar het Licht. (Lucas 19: 29- 44)  Op Paasmorgen wordt gevierd hoe God zich naar mensen beweegt en hoe wij als men-sen geroepen worden om in beweging te komen. Geroepen om met Jezus op te staan om in en door Hem leven met eeuwigheidswaarde te ontvangen. (Lucas 24: 13- 35) ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander’.   U bent uitgenodigd om na de dienst de schikking van dichtbij te bekijken. Er is ge-noeg te zien. Ook zijn de schikkingen te zien via de website van onze kerk www.opstandingskerkrijsoord.nl.   Namens de werkgroep liturgisch bloemschikken 
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Opbrengst Collectes   20 december 2015  Kerk € 264,75   Voor het tekort van de kerk € 444,65  Pastoraat van de PKN €   99,90  24 december 2015 Kledingbank Ridderkerk € 500,00   25 december 2015  Kerk in Actie Kinderen in de knel € 242,95  Voor het tekort van de kerk € 316,00  Pastoraat van de PKN €   67,52  27 december 2015  Diaconie € 117,75  Voor het tekort van de kerk € 241,02  Pastoraat van de PKN €   51,93  31 december 2015  Kerk € 169,86  Onderhoud gebouwen € 112,35  3 januari 2016  Kerk € 161,21  Onderhoud gebouwen € 136,50  Spaaractie jeugd voor World Vision €   54,45  10 januari 2016 Diaconie € 171,40  Onderhoud gebouwen € 129,20  Spaaractie jeugd voor World Vision € 293,98  17 januari 2016  Oecumene € 132,25  Onderhoud gebouwen € 115,30  Spaaractie jeugd voor World Vision € 170,45   Hartelijk dank voor uw bijdrage. Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
Deurcollecte in de maand februari – voor Missionair werk  Help de nieuwe kerk in Den Haag In de maand februari is de deurcollecte bestemd voor het Missionair Werk van de Pro-testantse Kerk. Centraal staat de pioniersplek MarcusConnect, onderdeel van de Mar-cuskerk in de Haagse multiculturele wijk Moerwijk. Met de pioniersplek MarcusCon-nect wil deze kerk van betekenis zijn voor de wijk.  Bettelies Westerbeek is als pionier aan MarcusConnect verbonden. Zij en haar team hebben gezocht naar manieren om aansluiting te vinden met de wereld om de Marcus-kerk.  Een van de pijlers is het bevorderen van de sociale contacten in de wijk en het be-strijden van de eenzaamheid. Via onder meer een buurttuin, een bijbelstudiegroep en andere activiteiten raken steeds meer mensen betrokken bij MarcusConnect. Eens in de twee weken koken en eten zij samen om elkaar beter te leren kennen. De buurt-tuin is op initiatief van MarcusConnect een levendige ontmoetingsplek geworden. Het was een onveilige plek wegens drugsgebruik, maar is nu een toegankelijke tuin waar mensen in de zon zitten, een praatje maken en waar kinderen spelen.  Voor Bettelies is dit de kerk zoals die eigenlijk bedoeld is: niet een geïsoleerd eiland maar volop onderdeel van de omgeving en dienstbaar aan de omgeving. Ze zegt: “De kerk is een plek waar mensen God kunnen ontmoeten. Er zijn veel gebroken gezinnen, mensen met schulden. Daar middenin willen we aanwezig zijn.”  De Protestantse Kerk stimuleert het ontstaan van pioniersplekken en ondersteunt de-ze. Met de opbrengst van deze collecte draagt u bij aan deze betekenisvolle plekken voor de wijk waarin ze staan.  PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Vaste Vrijwillige Bijdrage   Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u over-maken op IBAN rekening  NL46 RABO 0355 4032 50  t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord,  onder vermelding van “VVB 2016”.   Als u de machtiging heeft ingevuld: de  au-tomatische incasso van de maand januari zal plaatsvinden op 25 februari 2016 en van de maand februari op 29 februari 2016.  Bas Sintemaartensdijk Bijdragen-administrateur / Penningmeester  

SOLIDARITEITSKAS 2015   Na de oproep in het november-nummer van Rijsoord aan ‘t Woord is voor de Solidariteitskas 2015 door 65 leden een totaalbedrag bijeenge-bracht van € 1.080,00.  In de voorgaande drie jaren was dit:  2014: € 1.115,00 2013: € 1.060,00 2012: € 1.060,00  Alle gevers bedankt!  Bas Sintemaartensdijk,  Penningmeester CVK 

Kerkbalans en Vaste Vrijwillige Bijdrage vorig jaar  Fijn dat u in 2015 zo meegedaan heeft aan kerkbalans en VVB. Alle toezeggingen zijn ontvangen en zelfs meer dan is toegezegd, want het eindbedrag is € 71.587,56 geworden. Het geeft ons het vertrouwen om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn. Mogen wij ook in 2016 weer op u rekenen?   Bedankt!!! College van Kerkrentmeesters Gereformeerde Kerk Rijsoord 

Periodieke giften aan de kerk   Tot 2014 moest een periodieke gift voor minimaal vijf jaar altijd bij notariële akte worden vastgelegd. Vanaf 2014 is dit niet meer nodig en kunt u de periodieke gift ook vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en de kerk.   U kunt van de website van de Belastingdienst de zogenaamde for-mulieren “Periodieke gift in geld” downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en door beide partijen worden ondertekend.  U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester.   Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar ver-zekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie voordelen.  Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). En met een zoge-naamde “voorlopige terugbetalingsbeschikking”, eveneens aan te vragen bij de Belas-tingdienst, kunt u er een maandelijkse restitutie van belasting op verkrijgen.  U kunt dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag.  Bij overlijden wordt de periodieke gift beëindigd.   De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644.   Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerkrentmeesters is u graag van dienst. 
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Giften College van Diakenen  Via Mevr. L. van Wingerden  busje kerktelefoon (sept. 2015)  € 119,25 Via Mevr, C. Holdermans   dagboekje                                 €   10,00 Via Mevr. C. Holdermans   dagboekje                      €   10,00 Via Mevr. E. Alblas     voor de bloemen                      €   20,00 Via Dhr. H. Bestebreurtje   dagboekjes                          €   20,00 Via Mevr. E. v. Gameren   dagboekje                             €   10,00 Via Mevr. W. Barnard    dagboekje                                 €  10,00 Via Mevr. E. v. Gameren   dagboekje                          €  20,00 Via Mevr. A. Alblas    dagboekje                             €  10,00 Via Mevr. A. Alblas    dagboekje                              €    5,00 Via Dhr. C. IJsselstein   dagboekje                                 €  10,00 Via Mevr. W. Barnard    voor de bloemen                    €    5,00   Namens het College van Diakenen hartelijk dank voor uw gift.   Kees Alblas Penningmeester CvD 

Zondag 21 februari 2016 –  Collecte Kerk in Actie voor de Zending  Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India  Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten jong trouwen en kinderen krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in de problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt.  Samen met de kerken vangt het Priscillacentrum deze vrouwen op. De vrouwen volgen een vakopleiding in de kerk en krijgen op allerlei terreinen hulp, net zo lang tot ze hun leven op de rit hebben. De kerken komen op voor deze vrouwen en wij mogen hen steunen door te geven aan deze collecte. Deze collecte wordt door Kerk in Actie van harte aanbevolen!  PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerk-rentmeesters (in de periode van 19 december 2015 t/m 22 januari 2016)  Via mw. W.C. Barnard-Lieve   wijkgeld Elisabeth € 175,00 Via mw. N. van Duijn-Brauckman  wijkgeld Elisabeth €   60,00 Via mw. N.H.S. van Gameren-v.d. Burg  wijkgeld Elisabeth €   30,00 Via mw. N.H.S. van Gameren-v.d. Burg  voor RATW   €   20,00 Via dhr. B. Sintemaartensdijk   Solidariteitskas 2015 €   10,00 Via mw. G. Lodder     voor de bloemen €   10,00 Via mw. C. Holdermans-van der Burg  voor de kerk  €   10,00 Via de Rabobank     voor de kerk  € 150,00 Via de Rabobank     tekort van de kerk € 220,00 Via de Rabobank     voor de kerk  € 500,00 Via de Rabobank     spaaractie jeugd          (World Vision)  € 120,00  Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 



DOE MEE: Samen op weg met Abraham – Ibrahim  Moslims en Christenen maken samen kunst geïnspireerd door het thema "elkaar ontmoeten, elkaar kennen , verbondenheid" 
  Het project "samen kunst maken" zal in groepen van 10 deelne-mers  gebeuren. Wij hopen dat de groepen zo samengesteld kun-nen worden dat wij een mooie mix hebben met mensen  van ver-schillende geloven en het  "samen op weg met Abraham - Ibrahim" thema een warm hart toe dragen.                                               Als uiting en kunstvorm is er voor gekozen  met elkaar te mozaïeken. Het gezamenlijk kunstwerk wordt een drieluik met een totale breedte van circa  2,5 meter. Het drie-luik geeft een nachtelijk beeld van de hemel in de woestijn. Door een aantal deelne-mers wordt allereerst het drieluik (de achtergrond)  als basisstuk gemaakt. De afme-ting van de panelen is 50x70 cm. Dan… naar ons idee… het leukste deel: het samen aan de slag gaan... en echt waar… iedereen kan dit!! De mozaïekstenen zijn zo mooi, kleurig en divers dat u vanzelf aan de slag wilt gaan! Echt! Men hoeft in de kunst van het mozaïeken niet vaardig te zijn. Dat wordt je geleerd door de begelei-ders. Daar gaat het ons om: samen op weg en deze keer op een creatieve manier!   Deelnemers maken (in groepjes van circa 10 deelnemers per keer) voetstappen en sterren. Het fijne van een kleine groep is dat er tijdens het mozaïeken genoeg tijd en aandacht is voor kennismaken, gesprek en…. koffie / thee/lekkers.  U maakt op een kant en klare ondergrond een mozaïekwerkstuk, een voetstap in de kleur die bij u past.  Al die voetstappen bij elkaar en wellicht ook sterren, worden in de achtergrond gehangen. Hiermee wordt het thema "samen op weg met Abraham-Ibrahim" verbeeld. Wij denken aan een dinsdag-/woensdagochtend, of woens-dagavond en starten in februari. De datum, tijd en locatie hoort u later van ons. Het gezamenlijk gemaakte kleurrijke kunstwerk wordt gedu-rende 6 weken in de bibliotheek van Ridderkerk  geëxposeerd van 13 mei  tot 25 juni 2016 en zal geopend worden door on-ze burgemeester mevrouw  Attema.    Meld u aan met naam, adres, email (indien mogelijk), telefoonnummer en uit welke geloofsgemeenschap u komt.      Doe mee en laat u verrassen. Het gezamenlijk kunstwerk-project wordt gecoördineerd door Wilma van Gameren, samen met Sarah van der Hoeven, Shafiqa Habib, Türkan Duman-Sirin en Wilda Rijs-dijk. Aanmelden via email: webdesignpoweredby+wilma@gmail.com of via de website www.vrede-met-u.nl  tabblad interreligieus – gezamenlijk kunstwerk.  Projectgroep “Ridderkerks Abraham Ibrahim Project – Vrede met U” 
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Bazaar 2016   Al moeten we de wind en regen nog even trotseren, kunnen we nog niet genieten van ontluikende knoppen en lijkt de zomer nog helemaal ver weg, toch zijn inmiddels met elkaar weer bezig voor de bazaar. Nog tweeëneenhalf jaargetijde te gaan voor we op 23 en 24 september de tentflappen op het kerkplein weer omhoog kunnen rollen.   Tevens hebben er een aantal veranderingen plaatsgevonden. Zo heeft Arjan Monte-ban, na 16 jaar tomeloze inzet, haar stokje overgedragen. Dat is jammer, maar we respecteren uiteraard haar keuze. Het was Arjan die onder andere en lange tijd haar huis vulde met alle prijzen van het Rad. Wij kunnen ons goed voorstellen, dat als de bazaar was geweest, zij en haar man Jan dachten: “Heerlijk, we kunnen weer een walsje dansen samen, zonder dat we tussen de dozen belanden”. Ook nam Arjan, sa-men met Jan, de verantwoordelijk voor het drukken en het handmatig (!) nummeren van de loten en kocht zij hele bakkerijen leeg met taarten en broodjes. En dan zijn hierbij écht niet al haar werkzaamheden vermeld. Ook Janneke van der Linden heeft, zij het niet geheel vrijwillig, maar vanuit prakti-sche overwegingen, haar stokje aan ons teruggegeven. Zij woont inmiddels al een tijd-je boven in Gelderland bij haar Peter en zamelt nu geen spullen meer in, maar over-wegend koeienmelk. Met haar vertrek komt er ook ineens veel papierwerk binnen de commissie terug. Want een “Koppenaal”tentje opzetten lijkt een koud kunstje, als je voldoende sterke mannen hebt, maar daar neemt de Gemeente Ridderkerk helaas geen genoegen mee. Vergunningen op de juiste manier afronden, daar kan je grijzen haren van krijgen… Daarnaast lag Janneke haar tafel, tegen het naderen van de bazaar, vol met gele post-it’s. Er mocht vooral niets worden vergeten… en dat is ook nooit gebeurd.   Gelukkig is het College van Kerkrentmeesters bereid gevonden om ons als commissie te ondersteunen in de aanvraag van diverse vergunningen en het op orde houden van de financiën. Hier zijn wij erg blij mee!   Arjan en Janneke: Wij willen jullie nogmaals bedanken voor ál jullie inzet, werkzaam-heden en gezelligheid. Wij zullen jullie zeker gaan missen!   Als stokjes worden door- of teruggegeven, is het fijn als er andere mensen zijn die de-ze willen aanpakken. En die twee mensen zijn gevonden! Zo hebben Cees IJsselstein en Dick Alblas ons toegezegd de commissie te willen versterken. Leuk om weer met een voltallige, vrolijke en enthousiaste groep mensen het nieuwe bazaarjaar in te gaan! Voor jullie een zeer gewaardeerd: Welkom (in de spullenclub)!   
· Verder sparen we ook dit jaar weer zoveel mogelijk DE-punten in. Deze leveren we dan graag weer in voor leuke prijzen voor bij het Rad. Spaart u met ons mee?  
· Wilt u uw kast weer eens opruimen en blijkt u meer kleding dan hangers te heb-ben, dan kunt u een teveel aan kleding wederom inleveren bij Ria Bode. Zij vult met de verkoop hiervan het potje van de bazaar.  
· Uiteraard staat de kar van de kerk nog steeds klaar, indien u deze nodig denkt te hebben. Deze is te huur per dagdeel. Om te voorkomen dat u een lege plek aan-treft, is het handig de kar een dag vooraf te reserveren bij Ria, Henk of Diana.  
· Heeft u al spullen voor de bazaar, dan mag u deze best al brengen bij de opslag en kunt u ze achterin neerzetten. Indien u de goederen heeft neergezet, is een telefoontje (' 427081) voldoende. Wij zorgen er dan voor, dat deze spullen weer achter de gesloten deuren komen te staan.   Met een vrolijke groet, Dick, Nathan, Henk, Sander, Dick, Cees, Daphne en Diana 
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Persbericht CWN/CWJ 4-8 mei conferentie        De Nederlandse samenleving is de laatste vijf jaar in rap tempo verder geseculari-seerd. Het is voor veel christenen moei-lijk wennen aan de nieuwe, onbeduiden-der rol die ze hebben. Wat blijft over? Waar ben je als christen nog relevant? Hoe kan God’s Geest gelovigen inspireren en leiden naar een vernieuwd zinvol en vruchtbaar leven?   Rond Hemelvaartsdag organiseert de Charismatische Werkgemeenschap (CWN) een vijfdaagse conferentie, beter bekend als ‘de Conventie’. Christenen uit ver-schillende kerken komen bijeen om el-kaar in hun geloof te steunen en te en-thousiasmeren.   De Conventie wordt gekenmerkt door in-houdelijke diepgang, ruimte voor het werk van de Heilige Geest, eenheid en diversiteit in geloof, humor en een goede sfeer. 
Samen zingen in de Open Hof  Op zondag 7 februari is er in de Open Hof te Hendrik-Ido-Ambacht de eerste zang-dienst in het nieuwe jaar. Dit keer met medewerking van gemengd koor “Nova Voce” uit H.I.Ambacht. Dit nieuwe koor staat o.l.v. Ilona Vooijs-de Kievit en de orgelbegeleiding wordt verzorgd door Edwin Vooijs. U kunt het complete pro-gramma vooraf ontvangen door een e-mail te sturen naar leenkos-ter53@gmail.com.    De aanvang is 17.00 uur en de toegang is gratis, maar zoals gewoonlijk is er bij de uitgang een collecte.   De volgende samenzangavond is op zon-dag 6 maart en dan met medewerking van Christelijke Oratoriumvereniging “Con Amore” uit Zwijndrecht.  Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een email naar eerder genoemd email-adres. 

Deurcollecte van de jeugd in  
januari voor World Vision 
 
Net als vorig jaar hebben de tieners ook dit jaar gekozen om niet een cadeautje in ontvangst te nemen met de Kerst, maar om het geld dat hiervoor bestemd is te doneren aan een goed doel! De jeugdraad heeft om dit mooie idee te supporten besloten ook de jeugdcent van de maand januari te doneren aan het doel dat de tieners kiezen.  Dit jaar gaat de donatie namens de jeugd naar World Vision. Via World Vision spon-sort de jeugdraad al jaren een kindje. Door maandelijks een kind te helpen, steun je niet alleen het kind zelf maar ook het hele dorp waar hij in woont.   ‘Ons’ kindje dat we met de kerk sponso-ren in een jongen van 13 uit Indonesië. Zijn naam is Lorensa Iran en hij houdt van voetbal.   Lorensa Iran woont in Sambas op het ei-land Kalimantan. Op dit moment maken veel kinderen in die omgeving hun school niet af. Ouders vinden school niet be-langrijk omdat ze liever hebben dat hun kinderen meewerken op het land. Ook zijn er veel sociale problemen: kinderen raken op jonge leeftijd zwanger, besmet met aids of raken aan de alcohol. Ook is er sprake van ondervoeding, waardoor er veel ziektes zijn. In het gebied leven zo’n 50.000 mensen onder de armoede-grens.  Lorensa Iran zit gelukkig wel op school. World Vision helpt een flink aantal kin-deren in deze regio zodat er grote veran-deringen kunnen plaatsvinden.   Wat fantastisch dat iedereen in de kerk zo geweldig gehoor heeft gegeven aan deze oproep! Op moment van schrijven is er al ruim € 1000,- opgehaald door prach-tige grote en kleine giften!  We willen met elkaar een mooie cheque overhandigen aan Rob Favier, ambassa-deur van World Vision, die op 31 januari de jeugddienst leidt in onze kerk.   Iedereen heel erg bedankt voor de steun, medewerking en dona-ties! 
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Kort verslag Sari vergadering   Uit de vergadering van 14 januari 2016 in de Irenekerk.  De voorzitter, dhr. H. Langbroek opent om 20 uur de vergadering.   Mededelingen uit de 5 kerken:  Rijsoord: In december is er een gemeente-avond gehouden. Daar is gesproken over modernisering van de kerkdiensten, over het werven van actieve gemeenteleden, over missionaire kerk zijn en over de samenwerking met andere kerken. Uit elk van die items is een werkgroep gevormd met een vertegenwoordiger van de kerkenraad er bij.  De jeugd wil samenwerken met andere kerken.    Levensbron: mw. C. Jongenotter wordt voorzitter van de kerkenraad en dhr. L. Groeneveld is scriba geworden. Wat Sari betreft geeft mw. Jongenotter aan: infor-meer elkaar en zie wat je gezamenlijk kunt doen.  De jeugdwerker is gestart met een groep ouders die spreken over geloofsopvoeding.   Irenekerk: er is een wake gehouden over vluchtelingen.   Slikkerveer: Er is een nieuwe voorzitter: dhr. W. van den Bogerd.  Er is een enquête gehouden in alle geledingen of men zich wel voldoende toegerust vindt. Zo niet, wat mis je dan en kun je aangeven wat je zou willen. Er gaat nu een enquête rond bij alle pastorale eenheden over wat men wil met het contact met de kerk. Er zijn een groot aantal geloofsopvoedingsgesprekken gehouden met ouders van op-groeiende kinderen en dit wordt nu uitgewerkt om te kijken wat voor gevolg er aan gegeven kan worden.  Bolnes: Het beleidsplan is aangepast. Bekijk het maar eens op de website.  Er wordt nog één keer een rommelmarkt gehouden: de 40e.  Er komt een groot huisbezoek en een toerustingsavond. Het H.Avondmaal wordt voor mensen die niet op zondag kunnen deelnemen nu in de week gevierd,  in de kerkzaal.    Vorming en Toerusting, gezamenlijke activi-teiten: In de Levensbron zijn de gesprekken over geloofsopvoeding gestart (zie boven) en daar zijn enkele Bolnessers mee gaan doen. Thuisgebruik van het liedboek in Bolnes: daar kunnen leden uit andere gemeenten aanschui-ven. In de Irenekerk oefent een liedboekgroep uit de Sari kerken eens in de maand een 10-12 tal nieuwe liederen. Er kunnen nog mensen bij. De volgende keren zijn: 22 februari en 14 maart om 19.30 uur in de Irenekerk.  Sari uitbreiden? We hebben dat al eens geprobeerd en toen een negatief antwoord gekregen. We gaan nu eerst onder elkaar optimaliseren en als men dan nieuwsgierig wordt.......wie weet.   Collegiaal overleg: Omdat ds. De Geus met vakantie is, vervalt dit punt.   Rondvraag: Voor het Abraham-Ibrahim project wordt een bijdrage per gemeente gevraagd.    Volgende vergadering is op 7 april 2016 in de Levensbron.  Notulist J.A.Blok 
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Projectkoor voor de uitvoering van de Marcus – passie  ”Van liefde ongekend”  ”Van liefde ongekend” is een oratorium, een muziekstuk met geestelijke inhoud. Wanneer het onderwerp een lijdensver-haal is, spreekt men van een passie.  ”Van liefde ongekend” is een van de vijf oratoria die Johan Bredewout compo-neerde. Het is een zogenaamde Marcus – passie: gebaseerd op het evangelie naar Marcus. Het gaat daarin om de grenzelo-ze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs zijn ergste vij-anden. Het bestaat uit twee delen, zoge-noemde cantates ”Lam Gods” en “Christus is waarlijk opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toe-komst!                               De liederen en de verbindende teksten zijn vrijwel geheel in het Nederlands. Voor de samenzang heeft Bredewout ge-kozen voor bekende melodieën met nieu-we teksten.                                                                Wij, bestuur en leden van het Christe-lijk gemengd koor Groote Lindt, nodi-gen zangers en zangeressen uit om on-ze gelederen te versterken en met ons mee te oefenen en te zingen.   U bent overigens niet alleen: Nederland is zanglustig, de geregistreerde koren hebben ruim 180.000 leden!                          Hoe gaat dat in zijn werk?  Met ingang van 13 januari 2016 oefenen we iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Open Hofkerk, Walraven van Hallstraat 2, 3333 BZ Zwijndrecht. Direct bij de kerk is voldoende gratis parkeergelegenheid. Om half negen is er een pauze van twintig minuten. Wilt u vrijblijvend enkele repetities bijwonen? Dat kan ook.   De uitvoering van de Marcus – passie ”Van liefde ongekend” is op vrijdagavond 18 maart 2016 in de Bethelkerk te Zwijndrecht en op zaterdagavond 26 maart 2016 in Nieuw – Lekkerland.                                 Wilt u nadere informatie over het koor? Kijkt u op onze website: cgk-groote lindt of bel de voorzitter: Bram de Bakker, 078 – 68129 55.  

Samen zingen  in de Breepleinkerk  Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk twee Koor-en samenzangdiensten  op  
zondag 7 februari a.s. 
waaraan medewerken: 

‘The Martin Mans Formation’  
o.l.v. Martin Mans 

Orgel en piano  
Martin Mans en Wim de Penning 

Panfluit Liselotte Rokyta 
Voorganger ds. P. Vermaat 

 
en op 

 
zondag 28  februari a.s. 
waaraan medewerken: 

Gemengd Koor ‘Groot Veluwe’  
o.l.v. Wim Magre 

Piano Wilbert Magre 
Orgel Wim de Penning 

Voorganger ds. Almatine Leene 
 Beide diensten begint om 17.00 uur Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de diensten 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  tram 2, 20, 25/bus 77 Zie ook www.breepleinkerk.nl 
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Nieuwe dirigent voor jubilerend Bethelkoor 

 Het jubilerend Bethelkerkkoor is met de tijd meegegaan en heeft het oog op de toe-komst gericht. Een naamswijziging van Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht naar Bethelkerkkoor Zwijndrecht, een schat aan repertoire en een welkom aan de nieuwe dirigent Wim de Penning zijn daar onmiskenbaar het bewijs van. Wim de Penning is naast dirigent ook organist, pianist en speelt op synthesizer. Hij is al jaren actief als muziekproducent en verzorgt naast de techniek van de CD-opnames ook ondersteu-nende instrumentale partijen op toetsen, slagwerk en percussie.  De voormalige voorganger en oprichter van het koor, ds. Visser, had nooit kunnen ver-moeden dat na 60 jaar zijn grote wens, een eigen kerkkoor, nog steeds springlevend is. In 1956 kwam er het Gereformeerd Kerkkoor, dat toen zo’n 35 leden telde. Na de oprichting van dit gemengde koor nam het ledenaantal toe en het koor telt nu, na 60 jaar, 100 leden.  “Wie bij ons koor zingt, raakt eraan verslaafd”, zegt Louis van Hel-den, voorzitter van dit kwalitatief hoogstaand koor. “Het is de lief-de voor de muziek en de gezellige sfeer die er heerst en de mensen in verbondenheid bij elkaar houdt”, zegt hij vol overtuiging.  Het blijft zeker niet bij wekelijks repeteren. Trekt het koor uit de regio al veel bezoekers bij de maandelijkse zondagavondzang, daar-naast zijn er vele uitvoeringen binnen en buiten de regio, die vrijwel altijd uitver-kocht zijn. Het jaarlijks terugkerend spektakel is het Oranjeconcert, dat een grote publiekstrekker blijkt. Er komen verschillende momenten waarop wij dit jubileum met elkaar gaan vieren. Allereerst het Oranjeconcert en dat is gezien de dirigentenwissel een uitdagende opgave.  Een feestelijk gebeuren voor de koorleden en tot slot een feestelijke zondagavond-zang in oktober van dit jaar. Het repertoire van het Bethelkerkkoor Zwijndrecht is ge-varieerd en veelzijdig, van bekende medleys tot klassieke negro-spirituals naast de meer gewijde liederen. Zelfs voor stukken uit de opera’s van Verdi blijkt het koor sterk genoeg. Afhankelijk van het soort uitvoering wordt het repertoire aangepast.   We vertrouwen dan ook op een schitterend jaar voor ons jubilerend koor.  Interesse in ons koor, kijk op www.bethelkerkkoor.nl 
Zondagavondzang in de Bethelkerk  Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 329ste  zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 14 februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. In deze tweede zondagavondzang in dit nieuwe jaar geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze avond is Adri Poortvliet. We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der ere’, gevolgd door het lied ‘Daar boven is een heerlijk oord’. Ook zullen we zingen ‘Daar is een helper groot van kracht’  en ‘God roept ons broeders tot de daad’. Het koor zingt ‘Laat ieder het horen’, en ‘In His love’.  We sluiten de avond af met het bekende lied: ‘'k Wil U, o God, mijn dank betalen’. Wij rekenen op uw komst.  Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  Ries Knook 


