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Stencilen:  
Maandag 22 augustus 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag 24 augustus 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maand septem-

ber met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 19 augustus 

bij: 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988 AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

E-mail : rijsoord-aan-t-woord@hotmail.com 

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Wisseling van de wacht… 
 
Na heel wat jaartjes Rijsoord aan ‘t Woord gemaakt te hebben geven we na de 
zomer het ‘stickje’ over; Ellie Lagendijk gaat vanaf september uw kerkblad 
verzorgen. 
 
We kijken met een goed gevoel over de afgelopen jaren terug en hebben RatW 
op een enkele keer na, als het door tijdgebrek wel eens even ‘stressen’ was, 
altijd met veel plezier gemaakt. 
Elke maand gaat het duo Jan & Klaas aan de kopieer-slag en zorgen dat alles 
netjes op stapel klaar ligt voor de volgende ‘ploeg’, die vervolgens bundelen, 
nieten en verspreiden, dit alles prima gecoördineerd door Wim en Nellie Bel-
der. Ook noemen we de mooi getekende voorkant en de goed opgevulde bin-
nen-en achterpagina door de adverteerders die elk jaar weer bereid zijn een 
bedrag te sponsoren en er zo voor zorgen dat we het blad kunnen maken zon-
der (al te veel) kosten. 
 
Bedankt voor het vertrouwen dat u in ons had de afgelopen jaren. 
We wensen vanaf deze plek Ellie succes toe met haar nieuwe job als (eind)
redactrice maar ook vooral veel plezier in het maken van Rijsoord aan ‘t 
Woord! 
 
Hartelijke groet, Janis en Pia van der Linden 
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Erediensten in Juli 
 

Zondag 3 juli 

Vanaf 09.00 uur : Afsluiting Kindernevendienstseizoen met ontbijt 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 10 juli 

09.30 uur : Ds. C. Versteeg uit Bolnes 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 17 juli 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

Chauffeurs : J.W.A. Klootwijk en J. IJsselstein 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 24 juli 

09.30 uur : Ds. H. IJzerman uit Rotterdam 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 31 juli 

09.30 uur : Mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

Chauffeurs : G.T. van der Waal en W. van Prooijen 

Koster :  

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Erediensten in Augustus 
 

Zondag 7 augustus 

09.30 uur : Ds. C. van der Niet uit Rotterdam 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en P. van Oorschot 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 14 augustus   Deze dienst wordt uitgezonden via Radio Ridderkerk 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer 

Koster : Nico den Hartog 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 21 augustus 

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht 

Kindernevendienst : geen i.v.m. zomervakantie 

Chauffeurs : H. van Hal en M.C. Verveer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 28 augustus   Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Suzie Nugteren en Jacqueline de Jong 

Chauffeurs : N.H. Baars en W.A. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Vanuit de gemeente 
 
Dhr. W. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft nog in verpleeghuis De Twee Bruggen te 
Rotterdam. 
 
Wij denken in dit stukje aan de gemeenteleden die een slecht medisch bericht hebben 
ontvangen, persoonlijk of in de directe omgeving. 
 
Ook denken we aan de gemeenteleden die soms enige dagen in het ziekenhuis verblij-
ven voor onderzoeken of ingrepen. 
 
Voor allen die examen gedaan hebben en geslaagd zijn hierbij onze felicitaties. Diege-
ne die het niet gehaald hebben nog veel succes met een mogelijke herexamen of veel 
moed en sterkte met het opnieuw doen van een studiejaar. 
 
Wij willen iedereen die met vakantie gaat of vrij heeft een hele goede zomerperiode 
toewensen. 
 
Hartelijke groet van uw wijkouderlingen  
Elly Alblas en Elselien van Gameren 

WIJZIGINGEN JAARBOEKJE 
  
Wil iedereen die wijzigin-
gen heeft die van belang 
zijn voor vermelding in het 
nieuwe jaarboekje deze 
aan mij doorgeven? 
  
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
  
Bert Alblas 
hdwalblas@zonnet.nl 
tel. 0180-423566 

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 

Je bent een Koningskind! 
 

Heer, 
waar ik klein was, 

onbetekenend  
in mensenogen, 

daar kwam U opeens 
met Uw onmetelijk 
hoopgevende en 

veelbetekenende woorden. 
U was nabij en welgezind. 

 
Nog klinkt het majesteitelijk  

en krachtig in mijn oren: 
Je bent een Koningskind! 

mailto:hdwalblas@zonnet.nl
mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 mei 2016 
  
De heer Visser opent de vergadering waarna ds. Offringa Handelingen 3: 1 t/m 10 
leest. De heer Visser gaat daarna voor in gebed. De notulen worden na een kleine wij-
ziging vastgesteld en de ingekomen stukken  besproken. 
 
Eerder is genoemd dat Janis en Pia van der Linden stoppen met hun werkzaamheden 
voor Rijsoord aan ’t Woord. Zij hebben dit lang gedaan. Het blad zag er altijd prima 
uit. Gelukkig is een opvolger gevonden. Ellie Lagendijk gaat het werk van hen overne-
men met ingang van het nieuwe seizoen. 
 
Voor het eerst is er een gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag geweest met de ker-
ken van Ridderkerk en Bolnes. De dienst in de Levensbron was goed gezocht. Een 
groot aantal van onze gemeenteleden was aanwezig. 
 
De  overkoepelende notitie van de (tussen)uitkomsten van de werkgroepen rond de 
Toekomst Opstandingskerk Rijsoord wordt doorgenomen. Er komt nog een enkele aan-
passing. De notitie wordt met de gemeente besproken na een kerkdienst. Dit zal eer-
der al afgekondigd worden. Het is de bedoeling de notitie voor de zomervakantie met 
de gemeente te bespreken. 
  
De namen van de zieken in onze gemeente worden genoemd. Gelukkig zijn meerdere 
mensen weer thuis gekomen. De Bijbelkring rond de Tien Geboden is afgerond. De 
kerkenraad denkt na over de toekomst van het pastoraat, mede met het oog op de va-
catures. Besloten wordt dat een kleine werkgroep zich nogmaals buigt over de aanpak 
en dat het onderwerp besproken worden in de vergadering van augustus.  
 
De vacatures zijn nog niet ingevuld. Inmiddels is duidelijk dat enkele mensen die zich 
al langer inzetten, opnieuw bereid zijn nogmaals te verlengen. De kerkenraad is dank-
baar voor hun inzet. Enkele andere gemeenteleden zullen worden benaderd met de 
vraag een vacature in te vullen.  
 
De jaarrekening van het College van Diakenen over 2015 is gecontroleerd. De kerken-
raad heeft geen inhoudelijke opmerkingen en verleent décharge.   
De kerkenraad besluit de commissie Strevelszicht op te heffen. De commissie heeft 
geen inbreng meer t.a.v. de woningen. De diaconie van de Hervormde Kerk gaat straks 
alleen nog over het tuinonderhoud bij Strevelszicht. 
 
De diaconie is onder enkele voorwaarden bereid een bijdrage over te maken voor de 
aanschaf van de ondergrond van de kerkelijke gebouwen van de gemeente in Rwanda. 
Activiteiten worden ontplooid door ZWOE om het geld bijeen te krijgen.  
 
GOT heeft bijzondere plannen voor de startdag. Dit jaar is deze dag op een zaterdag 
en gaan we naar Tiengemeenten. Er is grote belangstelling voor deze startdag. De 
open middag van de kerk was goed georganiseerd door GOT en druk bezocht. Er staat 
een stukje over in Rijsoord aan ’t Woord van juni.  
 
Het College van Kerkrentmeesters zoekt een koster/gastheer. Nico den Hartog stopt 
helaas als koster. Dat is jammer. Hij deed het werk erg goed en vond het leuk maar is 
in het weekend niet meer beschikbaar.  
 
In verband met het Heilig Avondmaal op zondag 29 mei 2016 wordt het Censura Morum 
gehouden en het thuisavondmaal geregeld.  
 
Mevrouw Van Gameren leest aan het eind van de vergadering een dankgebed waarna 
de voorzitter sluit.  
 
Verslag door Martha Verveer    
      -.-.-.-.-.-. 
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UITNODIGING TOEKOMST OPSTANDINGSKERK RIJSOORD 
 
Zoals u elders in Rijsoord aan ’t woord heeft kunnen lezen, heeft de kerkenraad on-
langs onderstaand actieprogramma Toekomst Opstandingskerk Rijsoord vastgesteld. 
De kerkenraad nodigt u van harte uit om op zondag 3 juli a.s. na afloop van de kerk-
dienst uw reactie, opmerkingen, aanvullingen op of vragen over dit actieprogramma 
met de kerkenraad en elkaar te delen. 
 
Ronald Visser 
 
 
 
 
Actieprogramma Toekomst Opstandingskerk Rijsoord 
 
Inleiding 
 
De kerkenraad heeft op 16 december 2015 haar voorstel “Toekomst Opstandingskerk 
Rijsoord” gepresenteerd aan de gemeente. Op basis van de ingebrachte reacties heeft 
zij vijf werkgroepen samengesteld. Deze werkgroepen hebben onlangs (tussen)
rapportages uitgebracht aan de kerkenraad. Deze rapportages zijn samengebracht in 
onderstaand actieprogramma. Dit actieprogramma is op 24 mei 2016 in de kerkenraad 
besproken en vastgesteld. Op zondag 3 juli wordt het programma met de gemeente 
besproken.  
 
Aanleiding 
 
De Opstandingskerk in Rijsoord ziet zich geconfronteerd met een teruglopend leden-
aantal en daarmee samenhangend afnemen van financiële middelen. In eerste instan-
tie is onderzocht of fusie met de Hervormde Kerk Rijsoord tot de mogelijkheden be-
hoorde, om daarmee langdurig het behoud van een protestantse kerk in Rijsoord mo-
gelijk te maken. Helaas heeft de kerkenraad van de Hervormde Kerk na drie jaar van 
gesprekken net voor de zomer van 2015 geconcludeerd dat een “gezamenlijke theolo-
gische basis” ontbrak en de besprekingen beëindigd. Hierop heeft onze kerkenraad 
begin 2016, na de gemeente te hebben gehoord, vijf werkgroepen ingesteld, met als 
doel om met ideeën te komen die de toekomst van de Opstandingskerk veilig zouden 
kunnen stellen.  
 
Werkgroepen 
 
De vijf werkgroepen richten zich op de volgende thema’s: 
1. modernisering van de zondagse kerkdiensten, met als doel deze aantrekkelijker 

te maken en te houden voor alle leeftijdsgroepen; 
2. missionaire kerk, gericht op het minimaal in stand houden en liefst vergroten 

van het huidige ledenaantal; 
3. actief benaderen gemeenteleden, om die leden die nog wel lid zijn, maar min-

der hun betrokkenheid tonen, te enthousiasmeren zondags ook weer te komen; 
4. samenwerking andere kerken, met als intentie andere kerkelijke gemeenten in 

de (directe) omgeving te vinden om duurzaam gezamenlijke activiteiten te ont-
plooien; 

5. gebouw, om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn binnen het huidige ge-
bouw, verbouw of nieuwbouw, met als achterliggende gedachte ondersteuning 
te geven aan bovengenoemde thema’s en structurele verlaging van de kosten of 
verhoging van de opbrengsten. 

 
De werkgroepen, samengesteld uit kerkenraadsleden en overige gemeenteleden, zijn 
één of meerdere keren bij elkaar geweest. Uit de terugkoppelingen is, zoals ook ver-
wacht, naar voren gekomen dat er vele raakvlakken zijn, en/of samenhang en soms 
overlap is in de voorstellen en ideeën. De kerkenraad heeft hieruit de volgende rode 
draad getrokken. 
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Rode draad ‘boeien en binden’ 
De kerkenraad stelt vast dat een groot aantal voorstellen vanuit de eerste drie ge-
noemde werkgroepen op relatief korte termijn ter hand genomen kan worden, zonder 
dat dit directe impact heeft op de voorstellen zoals deze ontwikkeld worden door de 
werkgroepen 4 en 5. Daar komt nog bij dat de gedachtevorming, en daarop volgende 
uitwerking van de voorstellen van de werkgroepen 4 en 5, nog geruime tijd in beslag 
zal nemen. 
De rode draad die loopt door de voorstellen van de eerste drie werkgroepen is dat zij 
gericht zijn op het aantrekkelijk houden en/of maken van de (al dan niet zondagse) 
activiteiten binnen de gemeente Opstandingskerk van Rijsoord. Deze activiteiten die-
nen er toe te leiden dat inwoners van Rijsoord (of van buiten) op een eigentijdse en 
bij hen passende manier in aanraking komen met het geloof en worden geïnspireerd (= 
boeien) om lid te worden van de Opstandingskerk, of dat de bestaande leden worden 
geënthousiasmeerd actief deel te (blijven) nemen aan activiteiten (= binden). 
Deze activiteiten kunnen op termijn al dan niet samen met andere kerken worden uit-
gevoerd (werkgroep 4) in het bestaande (huidige of verbouwde) kerkgebouw of nieuw-
bouw (werkgroep 5). 
 
Concrete acties 
Op basis van het bovenstaande stelt de kerkenraad voor om concreet te starten met 
de volgende acties. 
1. Geregeld (te beginnen bij voorkeur in september) diensten te organiseren waar-

aan verschillende gemeenteleden actief deelnemen. Voorbeelden: het bespelen 
van muziekinstrumenten, het lezen van de schriftlezingen en doen van voorbe-
den. Daarnaast zingen van geliefde liederen. 

2. Periodiek ( te beginnen bij voorkeur in oktober) in diensten actuele thema’s te 
behandelen, waarbij de predikant deze belicht vanuit de bijbel en anderen 
(externen) deze  vertalen naar de hedendaagse praktijk. Voorbeelden: vluchte-
lingen en de barmhartige Samaritaan (Lucas 10),circulaire economie en rent-
meesterschap (Gen 1: 28), schuldhulpverlening … etc. 

3. Door middel van een op te starten facebookpagina, aangevuld met berichtgeving 
op de internetpagina en in de Combinatie actief bekendheid geven dat bovenge-
noemde diensten gaan plaatsvinden en daarover ook na afloop berichten. De fei-
telijke inhoud kan worden verzorgd door de voorbereidingsgroep van die dien-
sten, het technisch onderhoud door een (nieuwe) commissie. 

4. Via facebook of anderszins te inventariseren of er thema’s zijn die meerdere ge-
meenteleden interesseren. Hierover kunnen dan gespreksgroepen worden geor-
ganiseerd door gemeenteleden zelf bij iemand thuis. 

5. In de tweede helft te onderzoeken bij alle gemeenteleden of ze positief, nega-
tief of neutraal staan tegenover bovengenoemde acties en ander gedane voor-
stellen, of zij redenen zien om juist wel weer naar de kerk te komen of juist 
niet (meer). Of ze nog bepaalde suggesties hebben etc. Aanvullend gedurende 
een periode na elke dienst hetzij direct hetzij via internet vragen hoe de aanwe-
zigen de dienst hebben ervaren (wat sprak aan of wat juist niet, wat is voor her-
haling vatbaar etc).  

6. Parallel hieraan wordt gewerkt aan een dorpskerstfeest (gelet op de benodigde 
voorbereidingstijd vermoedelijk in 2017), opgezet in samenwerking met vereni-
gingen, waarbij op een moderne en missionaire wijze inwoners van Rijsoord in 
aanraking (kunnen) komen met het geloof en enthousiast worden gemaakt om 
eventueel ook met kerst (avond) naar de kerk te komen. Ook dit gaat vanzelf-
sprekend gepaard met externe publiciteit, zoals genoemd onder 3. 

7. Bovengenoemde concrete acties worden zoveel mogelijk uitgevoerd samen met 
de reeds bestaande commissies, aangevuld met gemeenteleden die zich kortdu-
rend aan een activiteit willen verbinden. 

 
De overige voorstellen kunnen dan later ter hand worden genomen. Hierbij wordt op-
gemerkt dat het goed is om voortdurend na te denken of er nieuwe ideeën of initia-
tieven mogelijk zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen de werkgroep Samen-
werking kunnen deze activiteiten dan zelfstandig of in samenwerking met andere ker-
ken worden opgezet.  
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Kerkelijke stand 
 
Verhuisd Per 10 juni: 
Leo en Toos Bestebreurtje 
naar: 
Kloosplantsoen 97 
2985 SC  Ridderkerk 
Telefoon:  0180-840448 
Email :  
leoentoosbestebreurtje@gmail.com 

 
 
 

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 augustus 
 
2  augustus 1920 
Mevrouw  H. Alblas-van Nes 
Mauritshoek 18  
2988 EA Rijsoord 
 
2  augustus 1929  
Mevrouw  A. Blaak 
Mauritsweg 52 
2988 AL Rijsoord 
 
5  augustus 1925 
Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen 
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk 
 
8 augustus 1937 
Mevrouw C.J. v.d.Waal 
Rijksstraatweg 183 
2982 BD Rijsoord 
 
31 augustus 1926 
Mevrouw  M. van Wingerden-Blaak  
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 

 
 
 
 

 

Van harte gefeliciteerd! 
 

Verjaardagen in juli 
 
9 juli 1940 
Mevrouw W. Kuiper-de Jong 
Strevelszicht 27 
2988 AS  Rijsoord 
 
16 juli 1937 
Mevrouw T. Los-Luthart 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord  
 
20 juli 1937 
De heer T.P. van der Burg 
Vogelkersstraat 15 
2982 CX Ridderkerk 
 
21 juli 1937 
De heer J.W. v.d.Burg 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ Ridderkerk 
 
25 juli 1931 
Mevrouw C. van Oorschot-Dubbeldam 
Pruimendijk 58  
2989 AJ Rijsoord 
 
27  juli 1917  
Mevrouw  A. Heester -Florijn 
Torenmolen 137 
 2985 GB Ridderkerk 
 
27 juli 1931 
De heer  J. van der Bunt 
Rijksstraatweg 221 
2988 BE Rijsoord 
 
28 juli 1935  
de heer Joh. Berkman 
't Zwaantje 20 
2988 BW Rijsoord 

 
 
 

mailto:leoentoosbestebreurtje@gmail.com


Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

9 

Verrassend uitzicht 
 

Heer 

in dit land 

waar bergen schaars zijn 

en de dalen minder 

klinkt het misschien 

een beetje raar 

maar U begrijpt mij 

als geen ander 

wanneer ik zeg 

 

Heer 

als ik U niet had 

dan was ik nooit zo 

zinvol door de 

dalen heen gekomen 

dan had ik nimmer 

op die hoge berg gestaan 

waar U me van het uitzicht 

liet genieten; 

het dal dat ik met U 

ben doorgegaan. 

 

Er ging geen dag voorbij 

of U klom voor mij aan 

en telkens keek U 

of ik er nog was 

en U beloofde 

als ik toch ooit 

uit het zicht zal zijn 

ik hóu je in het oog. 

 

Heer 

wat een Lichtglans geeft U  

dat ik U kennen mag 

U kleurt mijn leven  

met Uw fleur 

en steunt mij  

dag aan dag. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bazaar 2016 
  
Voor inname van tweedehands goe-
deren zijn wij op zaterdag, 2 juli en 
zaterdag, 30 juli bij de opslag aan de 
Rijksstraatweg van 10.00 uur tot 11.00 
uur. 
 
Bent u niet in de ge-
legenheid die dag, 
dan kunt u uw spul-
len ook op andere 
dagen neerzetten bij 
de opslag.  
Laat u het ons die 
dag dan wel even 
weten via telefoon of 
app. (06-10477171) 
  
Staat u te popelen om loten te kopen 
(of verkopen) dan kunt u hiervoor te-
recht bij Marrie de Koning. 
  
Met een hartelijke groet van de Ba-
zaarcommissie. 

          NIET VERGETEN… 
 
 
 
 
 
  WIJZIGINGEN JAARBOEKJE 
  
Wil iedereen die wijzigingen 
heeft die van belang zijn voor 
vermelding in het nieuwe jaar-
boekje deze aan mij doorgeven? 
  
 
Bij voorbaat hartelijk dank, 
  
Bert Alblas 
hdwalblas@zonnet.nl 
tel. 0180-423566 

mailto:hdwalblas@zonnet.nl


Inloopochtenden 

In juli en augustus 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op 

 

7 en 21 juli 

en op 

4 en 18 augustus 

 

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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Laat zo  
je licht  

maar schijnen 
bij alles  

wat je doet 
zodat  

de mensen zeggen 
God is goed 

 
(tekst Ellie & Rikkert) 

De “kerk van de brandende lampen” 
 
Zo heet in de volksmond een klein kerkje ergens in 

Frankrijk. 

Elke zondagavond komen dorpsbewoners naar het 

kerkje, ieder met een ouderwets olie-lampje in de 

hand. 

Dat begon in 1550. 

De olielampjes zijn eigendom van de kerk. 

Ieder die belijdenis van zijn geloof doet krijgt zo’n 

lampje in bruikleen, tot aan zijn dood.  

Al vierhonderd jaar gaan de lampen van hand tot 

hand. 

In de kerk worden ze aangestoken en op de brede 

leuning van de kerkbank geplaatst. 

De gemeenteleden komen trouw naar de kerk, 

omdat ze weten dat het donkerder wordt in de kerk 

wanneer zij thuisblijven. 

Er straalt geen ander licht naar buiten dan het licht 

dat wij samen laten schijnen. 

En in de kerk wordt het donkerder, indien onze lamp 

ontbreekt. 

Laten ook wij  ons lampje in deze zomerperiode 
brandende houden en uiteraard geldt dat voor altijd. 
 
Namens de ZWOE-groep wens ik u een zonnige en 
ontspannen zomer toe, 
 
Wilma  Barnard  

Ontmoetingsavond 30+ 
 

Na een succesvolle doorstart  
bent U/jij ook in het nieuwe seizoen 

weer van harte welkom  
voor een praatje, glaasje, spelletje, 

kortom voor de gezelligheid,  
in de Fontein op de                          

30+ ontmoetingsavond. 
 

In de maanden  
juli en augustus  

zijn wij gesloten. 

 
Wij openen de deuren weer op  

vrijdag 9 september 2016 
 

Dick, Gerard, Arie, Ragnar, Cora, Didi, 
Jan, Arjan, Bas en Derus 
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Avondmaalscollecte 28 Augustus 
 
Evenals de avondmaalscollecte van 29 Mei jl. willen wij de avondmaalscollecte van 28 
Augustus as. weer bestemmen voor een doel van Light for the World. Deze organisatie 
zet zich in om hulp te bieden aan mensen en kinderen welke een oogaandoening heb-
ben. De collecte van 28 Augustus zal worden besteed aan “Basisoogzorg in Zuid-
Soedan”.  
 
Wij, als diaconie zijn overtuigd van de noodzaak waardoor wij meerdere collecten 
voor deze organisatie willen bestemmen. 
 
Omschrijving van het Project 
Net als in de meeste sub-Sahara landen zijn de belangrijkste oorzaken van vermijdba-
re blindheid in Zuid-Soedan: staar, trachoom, ongecorrigeerde refractieafwijkingen, 
glaucoom, kinderblindheid en rivierblindheid. LIGHT FOR THE WORLD streeft naar de 
uitbanning van vermijdbare blindheid door het technisch en financieel ondersteunen 
van partnerorganisaties die werkzaam zijn in de oogzorg. 
 
De grootste belemmering voor ons werk is het gebrek aan geschoold personeel 
(oogartsen, verpleegkundigen). De infrastructuur voor oogzorg is volledig afwezig of 
weggevaagd door oorlog en geweld. Daarnaast staat oogzorg niet op de prioriteiten-
lijst van de Zuid-Soedanese overheid. Oogzorg zou integraal onderdeel moeten zijn 
van het zorgstelsel. Feit is dat oogzorg voornamelijk wordt geleverd door internatio-
nale hulporganisaties, met name via mobiele teams. Gelet op de enorme hoeveelheid 
mensen met oogproblemen, is de bestaande capaciteit van de zorg volstrekt onvol-
doende. Er is gebrek aan personeel, de infrastructuur is slecht en afgelegen gebieden 
zijn nauwelijks te bereiken. LIGHT FOR THE WORLD biedt oogzorg via klinieken, mo-
biele teams en in vluchtelingenkampen. 
 
Doel van het project 
Het bieden van effectieve basisoogzorg voor de bevolking van Rumbek. Hiervoor wordt 
een ruimte in het staatsziekenhuis gebruikt, die in 2014 door Light for the World is 
ingericht als kliniek voor oogzorg. De lokale bevolking wordt voorgelicht over het 
voorkomen en herkennen van oogproblemen. 
 
Doelstellingen 
 9.500 mensen met oogproblemen worden medisch onderzocht en behandeld in 

de kliniek; 
 mensen krijgen een bril aangemeten; 
 50 mensen, met name kinderen, worden doorverwezen voor een specialistische 

behandeling; 
 5.000 mensen krijgen voorlichting over het voorkomen en herkennen van oogpro-

blemen tijdens een evenement op de Werelddag van het Zicht. 
Partnerorganisatie 
Dit project wordt gecoördineerd door het kantoor van Light for the World in Zuid-
Soedan. In 2014 is een ruimte in het staatsziekenhuis van Rumbek ingericht als oogkli-
niek. Er is oogheelkundig personeel opgeleid die basisoogzorg verlenen aan patiënten. 
 
Duurzaamheid 
De kliniek in Rumbek is van grote waarde voor de bevolking. Daarom kiest LIGHT FOR 
THE WORLD ervoor om de exploitatie te steunen. Op de langere termijn moet de kli-
niek onafhankelijk worden van externe hulp. Dit kan worden bereikt door het vragen 
van patiëntbijdragen en het vergoeden van medische behandelingen vanuit een zorg-
systeem. Gelet op de politieke onrust en de lage prioriteit die de overheid geeft aan 
oogzorg, lijkt er echter nog een lange weg te gaan. 
 
Wij hopen dat we wederom een mooi bedrag kunnen overmaken aan Light for the 
World. 
 
Uw Diaconie 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

12 

Opbrengst Collectes 
 
22 mei 2016 Kerk € 191,85 
 Onderhoud gebouwen € 143,35 
 Eigen jeugd €   61,70 
 
29 mei 2016  Light For The World € 332,85 
 Onderhoud gebouwen € 132,56 
 Eigen jeugd €   59,90 
 
5 juni 2016 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 149,75 
 Onderhoud gebouwen € 124,90 
 Missionairwerk €   67,20 
 
12 juni 2016 Kerk € 151,20 
 Onderhoud gebouwen € 111,45 
 Missionairwerk €   57,70 
 
19 juni 2016  Diaconie € 144,82 
 Onderhoud gebouwen € 111,21 
 Missionairwerk €   58,47 
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 21 mei 2016 t/m 24 juni 2016) 
 
Via dhr. J.J. de Koning voor de bloemen  €   10,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren voor de kerk  €   10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

 
 
 
 
 

Tussenstand per 3 juni 2016:  
 
Door 156 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van € 
67.044,00.  
Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 57 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen. Het wordt zeer op prijs gesteld 
als u het formulier met uw toezegging via de post zou willen retourneren naar ons 
adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmeesters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven aan één van de leden van 
het college, of meegeven aan uw pastoraal medewerk(st)er. Maar u mag uw bijdrage 
ook direct overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder vermelding 
van “VVB 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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Vaste Vrijwillige Bijdrage  
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2016”.  
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand juli zal 
plaatsvinden op 28 juli 2016 en van de maand augustus op 26 augustus 2016. 
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. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 

Deurcollecte maand augustus  –  
Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Steun de predikanten op Nias 
 
Wat is een gemeente zonder dominee? 
Op het Indonesische eiland Nias hebben 
veel kerken geen predikant. Een belang-
rijke oorzaak is dat veel jongeren niet 
gaan studeren, omdat ze daar geen geld 
voor hebben. En als er wél geld voor is, 
kiezen ze liever een beroep waarmee ze 
meer geld kunnen verdienen.  
Vanwege het tekort aan predikanten 
gaan er vaak leken voor. Zij hebben 
meestal weinig opleiding gehad. De kerk 
op Nias lijdt aan het gebrek van goede 
voorgangers. De mensen op Nias leven 
vooral van landbouw en visserij, maar 
veel eilandbewoners zijn erg arm. De 
opbrengst valt vaak tegen doordat er 
veel regen valt en er regelmatig natuur-
rampen plaatsvinden. Bovendien is de 
afzetmarkt klein. Maar de helft van de 
mensen heeft geld om basisonderwijs te 
volgen. Door gebrek aan hoger onderwijs 
blijven de mensen arm!  
De ‘Banua Niha Keriso Protestant’, part-
nerkerk van Kerk in Actie, wil er zijn 
voor deze mensen. De kerk heeft een 
trainingsinstituut waar lekenvoorgangers 
en predikanten worden begeleid en toe-
gerust. Hier leren zij bijvoorbeeld om 
boeiend en relevant te preken. Op de 
eigen theologische universiteit worden 
jongeren opgeleid tot predikant. Ook zet 
de kerk zich in voor de samenleving. Er 
worden o.a. kredietgroepen opgezet. In 
deze groepen sparen mensen samen geld 
om te investeren in hun bedrijfjes.  
 
De collecteopbrengst is bestemd voor de 
‘Banua Niha Keriso Protestant’ en ande-
re zendingsprojecten van Kerk in Actie. 
Van harte aanbevolen! 
 
PKN-Collectekrant /  
Bas Sintemaartensdijk 

Collecte zondag 3 juli 2016 – 
Jeugdwerk Protestantse kerk 
 
Vaders en geloofsopvoeding 
 
Deze collecte is bestemd voor JOP, de 
Jeugdorganisatie van de Protestantse 
Kerk. JOP ondersteunt ouders en kerken 
met het doorgeven van geloven aan een 
nieuwe generatie. Vaders blijken op een 
andere manier bezig te zijn met ge-
loofsopvoeding dan moeders.  
Zo ook Hans, dertiger en vader van 
twee tieners. Hij verheugde zich op een 
avond in de kerk over geloofsopvoeding, 
maar kwam teleurgesteld thuis: hij was 
de enig vader die was gekomen. JOP is 
daarom een project gestart om meer 
vaders bij de geloofsopvoeding te be-
trekken. Zoals in Duiven, waar op uitno-
diging van JOP acht vaders en tien kin-
deren bij elkaar kwamen. Vragen die 
thuis niet zo gauw gesteld werden kwa-
men hier wel aan bod! Vragen als ‘wat 
vind je zo leuk aan je vader?’ en ‘wat 
vind je zo goed aan je zoon of doch-
ter?’. In het Boswachtersspel ontston-
den aan de hand van ansichtkaarten 
verhelderende gesprekken, ook over het 
geloof. Een gastspreker vertelde hoe hij 
als tiener was opgevoed met geloof. De 
middag werd afgesloten met een speur-
tocht en een barbecue. Voor de kin-
deren was het een bijzondere ervaring 
om te horen hoe hun vaders kerk en ge-
loof beleefden toen ze zelf tiener wa-
ren. Voor vaders een prachtige gelegen-
heid om op een andere manier met hun 
kinderen in gesprek te komen.  
Met uw bijdrage aan de collecte maakt 
u het mogelijk dat JOP het aantal va-
derinitiatieven uitbreidt. Zo wordt ge-
loofsopvoeding iets van vaders en moe-
ders samen. Deze collecte wordt van 
harte aanbevolen. 
 
PKN-Collectekrant /  
Bas Sintemaartensdijk 
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College van Diakenen 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
Postbus 2033 
2980 CA Ridderkerk. 
 
        Aan de Gemeente van de  
        Gereformeerde Kerk te Rijsoord. 
 
 
 
 
 
Jaarrekening 2015. 
 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2015 te presente-
ren. 
 
Volgens de regels van de PKN dient de jaarrekening beknopt gepubliceerd te worden 
maar dient deze wel in zijn geheel gedurende 5 dagen ter inzage te liggen voor de 
gehele gemeente. Daarom zal de gehele jaarrekening ter inzage liggen op het kan-
toor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46a-b te Rijsoord. 
 
Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de jaarrekening wilt komen in-
zien. 
 
De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 4 t/m 8 juli. 
 
Wij willen als CvD u allen hartelijk dank zeggen voor al uw giften, bijdragen e.d. die 
het ons mogelijk maken om de helpende hand te kunnen bieden daar waar het nodig 
is. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD. 

Giften ontvangen door het College van Diakenen: 
  
Via C. IJsselstein   voor de diaconie      € 10,00 

Via C. IJsselstein   voor de  diaconie      € 10,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 



 Gereformeerde Kerk te Rijsoord   Combi jaarrekening versie 2 

 college van Diakenen  Verslagjaar 2015 

       

       

  Totaal exploitatie     

          

     begroting  rekening rekening 

    2015 2015 2014 

  baten       

          

80 baten onroerende zaken  €              -   €              -   €              -  

81 rentebaten en dividenden  €          230   €          113   €          158  

82 opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen  €              -   €              -   €              -  

83 bijdragen levend geld  €       3.700   €       4.716   €       4.657  

84 door te zenden collecten  €       2.200   €       3.455   €       1.539  

85 subsidies en bijdragen  €              -   €              -   €              -  

  totaal baten  €       6.130   €       8.284   €       6.354  

          

  lasten       

40 lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen  €              -   €              -   €              -  

41 lasten overige eigendommen en inventarissen  €              -   €              -   €              -  

42 afschrijvingen  €              -   €              -   €              -  

43 pastoraat  €              -   €              -   €              -  

44 lasten kerkdiensten, catechese, etc.  €       1.100   €       1.226   €          779  

45 verplichtingen/bijdragen andere organen  €          450   €          573   €          515  

46 salarissen  €              -   €              -   €              -  

47 kosten beheer en administratie  €          250   €          113   €          178  

48 rentelasten/bankkosten  €          130   €          150   €          137  

50 Diaconaal werk plaatselijk  €              -   €              -   €              -  

51 Diaconaal werk regionaal  €       2.400   €       3.682   €       2.823  

52 Diaconaal werk wereldwijd  €       1.800   €       1.898   €       1.241  

  totaal lasten  €       6.130   €       7.642   €       5.673  

          

  Saldo baten - lasten  €              -   €          642   €          681  

          

53 toevoegingen aan fondsen en voorzieningen  €              -   €              -   €              -  

54 onttrekkingen aan fondsen en voorzieningen  €              -   €              -   €              -  

56 streekgemeenten  €              -   €              -   €              -  

57 aandeel in lasten federatie  €              -   €              -   €              -  

58 overige lasten en baten  €              -   €              -   €              -  

  totaal  €              -   €              -   €              -  

          

          

  Resultaat  €              -   €          642   €          681  

       

       

  Bestemming van het resultaat boekjaar 2015    

    
toevoeging 
aan 

onttrekking 
aan (-)   

  Algemene reserve  €          642   €              -    

  Reserve koersverschillen  €              -   €              -    

  Herwaarderingsreserve  €              -   €              -    

  Overige reserve  €              -   €              -    

  Totaal  €          642   €              -    

          

  Per saldo een toevoeging/onttrekking van  €          642      
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Goedemorgen 
 

Een lied welt uit mijn binnenste naar buiten, geluid zwelt aan. 
Hoe kan een mens zich beter uiten dan zingend uit zijn dak te gaan. 

Alle vreugde juicht omhoog, vanwaar het is gekomen, 
de zon straalt in een gouden boog, knoppen zijn opengesprongen. 

Op deze mooie morgen klinkt in mijn vreugdelied 
de lof aan God de Schepper door Wie ik zo geniet. 

NBG Bijbelleesrooster juli 
 
 
 
 
 
 
vr.  1  Numeri 20:1-13  

za.  2  Numeri 20:14-21  

zo.  3  Numeri 20:22-29  

ma.  4  Numeri 21:1-9  

di.  5  Numeri 21:10-20  

wo.  6  Numeri 21:21-35  

do.  7  Lucas 10:1-16  

vr.  8  Lucas 10:17-24  

za.  9  Lucas 10:25-37  

zo.  10  Psalm 69:1-16  

ma.  11  Psalm 69:17-37  

di.  12  Numeri 22:1-14  

wo.  13  Numeri 22:15-35  

do.  14  Numeri 22:36-23:12  

vr.  15  Numeri 23:13-26  

za.  16  Numeri 23:27-24:13  

zo.  17  Numeri 24:14-25  

ma.  18  Numeri 25:1-18  

di.  19  Numeri 25:19-26:11  

wo.  20  Psalm 138  

do.  21  Numeri 27:1-11  

vr.  22  Numeri 27:12-23  

za.  23  Lucas 10:38-42  

zo.  24  Lucas 11:1-13  

ma.  25  Lucas 11:14-26  

di.  26  Lucas 11:27-36  

wo.  27  Lucas 11:37-52  

do.  28  Lucas 11:53-12:12  

vr.  29  Lucas 12:13-21  

za.  30  Prediker 1:1-11  

zo.  31  Prediker 1:12-2:11 

NBG Bijbelleesrooster augustus 
 
 
 
 
 
 
ma.  1  Prediker 2:12-26  

di.  2  Prediker 3:1-15  

wo.  3  Prediker 3:16-4:6  

do.  4  Prediker 4:7-12  

vr.  5  Prediker 4:13-5:8  

za.  6  Lucas 12:22-32 

zo.  7  Lucas 12:33-40  

ma.  8  Lucas 12:41-48  

di.  9  Hebreeën 11:1-12  

wo.  10  Hebreeën 11:13-22  

do.  11  Hebreeën 11:23-40  

vr.  12  Hebreeën 12:1-13  

za.  13  Psalm 70  

zo.  14  Lucas 12:49-59  

ma. 15  Lucas 13:1-9  

di.  16  Prediker 5:9-19  

wo.  17  Prediker 6:1-12  

do.  18  Psalm 74:1-12  

vr.  19  Psalm 74:13-23  

za.  20  Lucas 13:10-21  

zo.  21  Lucas 13:22-35  

ma.  22 Hebreeën 12:14-29  

di.  23  Hebreeën 13:1-25  

wo.  24  Prediker 7:1-14  

do.  25  Prediker 7:15-29  

vr.  26 Prediker 8:1-15  

za.  27  Prediker 8:16-9:12  

zo.  28  Lucas 14:1-14  

ma.  29  Lucas 14:15-24  

di.  30  Psalm 113  

wo.  31  Prediker 9:13-10:7  

We wensen u allen een  
F ij n e   z o m e r v a k a n t i e ! 


