
 Juni 2016<<< >>> 40e jaargang no 6 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 

1 

Inhoudsopgave 

 

Inhoudsopgave . . . . . . . . . . 1 

Erediensten; Brunch-church . . . . . . . 2 

Bij de diensten; Openluchtdienst op het Koningsplein . . . 3 

Zieken(t)huis; Vakantie predikant; Afsluiting kindernevendienst . 4 

BBQ op het kerkplein . . . . . . . . . 5 

Op 3 september naar Tiengemeten . . . . . . 6 

‘Het was een fantastisch weekend!’ . . . . . . 7 

Bedankje; Kerkelijk bureau & stand; Verjaardagen; Inloopochtenden 8 

NBG Bijbelleesrooster ; Ontmoetingsavond 30+ . . . . 9 

Verzoek vrijwilligers Riederborgh;  . . . . . . 10 

Kerkenraadsverslag 19 april . . . . . . . 11 

Collectes en giften CvK; Tussenstand Kerkbalans . . . . 12 

2015 afgesloten door CvK; V.V.B.; Deurcollecte juni . . . 13 

Bazaar 2016 . . . . . . . . . . 14-16 

Benefietmaaltijd voor Renate . . . . . . . 16 

Kort verslag SARI-vergadering . . . . . . . 17 

De Classis in het nieuws . . . . . . . . 18,19 

Samenzang Breepleinkerk . . . . . . . . 19 

Samenzang Open Hof; Wielrennen met Sport4hope . . . 20 

Stencilen:  
Maandag 25 juni 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  27 juni 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor de maanden juli en 

augustus met vermelding van afzender: 

 

Uiterlijk vrijdag 22 juni 

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  

 

… de voetstappen gaan langzaamaan richting Zomervakan-

tie maar voor het zover is, hebben we weer heel wat te 

melden in deze uitgave van Rijsoord aan ‘t Woord: terug-

blikken naar een ‘fantastisch weekend’ (pag. 7), vooruit-

blikken naar een openluchtdienst op 3 juli (pag. 3), diverse 

verslagen of te bezoeken bijeenkomsten. Kortom, hopelijk 

weer leesplezier voor velen! 

Een goede, zonnige en gezonde juni-maand toegewenst! 
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Erediensten 
 
Zondag 5 juni 
09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland 
Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 
Chauffeurs : P. Bezemer en C. IJsselstein 
Koster : Henk van Mastrigt 
Collecte : 1e Kerk in Actie Werelddiaconaat 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
 
Zondag 12 juni 
09.30 uur : Ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland 
Kindernevendienst : Martine Versteeg 
Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein 
Koster : Nico den Hartog 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
Zondag 19 juni 
09.30 uur : Ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk 
Kindernevendienst : Petra Bezemer 
Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode 
Koster : Henk van der Starre 
Collecte : 1e Diaconie 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 
Zondag 26 juni 
09.30 uur : Ds. G. den Hartog uit Krimpen aan de Ijssel 
Kindernevendienst : Pauline Bezemer 
Chauffeurs : A.C. Alblas en Cl. Bezemer 
Koster : Wim van Bruggen 
Collecte : 1e Kerk 
    2e Onderhoud gebouwen 
    Deurcollecte Missionairwerk 

Brunchchurch 12 juni in Rijsoord! 

 
Hallo Gemeente, 

 
De Brunchchurch is aankomende keer in Rijsoord. Na zulke inspireren-

de brunches bij de Levensbron willen wij jullie graag uitnodigen voor 

de Brunchchurch aan de Rijksstraatweg in de Opstandingskerk. 

 
·         Wat? Brunch met diepgang georganiseerd door de Rijsoordse jeugd 

·         Wanneer? 12 juni om 11.00 

·         Waar? Opstandingskerk Rijsoord 

·         Info en aanmelden: brunchchurch@gmail.com of Brunchchurch Facebookpagina 

of via Elize Kievit-Versteeg 06-12773909 

 
Heeft u vervoer nodig?, dat kan geregeld worden (bel Elize Kievit).   

 
Wees welkom, samen gaan we er een mooie en inspirerende ochtend van maken! 

 
Groeten, 
 
Het Brunchchurch team 

mailto:brunchchurch@gmail.com
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Openlucht Dienst Ridderkerk 
 

                Ik zal er zijn! 
  

    Dat is het thema van de openluchtdienst  
            op 3 juli op het Koningsplein 

 
Als werkgroep hebben wij als doel gesteld ons geloof in de wereld uit te dragen; 

dit willen we o.a. bereiken met deze Openluchtdiensten, 
een opdracht die we als christenen hebben meegekregen. 

 
In de dienst gaat voor: Jacques Brunt, een evangelist uit Alblasserdam 

Als koor werkt mee “One Voice” uit onze eigen woonplaats. 
Jongeren in de leeftijd van 16 tot 35 jaar 

vormen samen een interkerkelijk jongerenkoor. 
Hun grote passie is om Gods liefde bekend te maken  

aan de mensen om hen heen. 
Dit doen ze natuurlijk het liefst door te zingen 

maar ze houden er ook van om mimestukken of dansen uit te voeren. 
Hun topcombo van pianist, drummer en saxofonist begeleidt hen daarbij. 

 
Uiteraard moet het nodige nog worden voorbereid maar  

daar zijn we als werkgroep enthousiast mee bezig. 
 

Op zondag 26 juni zullen voor de dienst bij de ingang flyers worden uitgereikt.  
Het is de bedoeling dat u deze flyers deelt met buren en kennissen. 

 
Voor het 2e jaar op rij worden 9 geloofsgemeenschappen  

in de werkgroep vertegenwoordigd. 
 

Evenals voorgaande jaren vertrouwen we op een mooie en inspirerende dag. 
Oh ja: vergeet niet een (klap-)stoel mee te nemen,  

de aanwezige voorraad is beperkt. 
 

Aanvang van de dienst: 14.00 uur  
maar het koor zal vanaf 13.50 al liederen ten gehore brengen. 

 
We hopen u allen te zien op 3 juli op het Koningsplein. 

 
Namens de werkgroep, 

Pauly Bestebreurtje 

Bij de kerkdiensten 
 
De kerkelijke kalender speelt een belangrijke rol in de agenda van een gemeentepre-
dikant en dus ook in mijn werkzame leven. Zo plan ik al vele jaren mijn vier zomer-
vakantieweken  aansluitend op de viering van het Pinksterfeest. Gemiddeld genomen 
komt dat neer op de maand juni.  
Nu hadden we dit jaar een vroege Pasen en dus viel Pinksteren - 50 dagen na het 
Paasfeest - ook vroeg. Ik moest nog even geduld hebben, en die tijd is goed benut, 
maar in de aankomende maand heb ik dus mijn jaarlijkse grote vakantie.  
Tijdens de zondagse erediensten zullen gastpredikanten voorgaan in de onze Opstan-
dingskerk. Als ik het dienstenrooster bekijk dan zijn het vertrouwde stemmen.  
 
Vanaf deze plaats wens ik u allen goede en gezegende diensten toe! 
 
ds. Herman Offringa 
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Zomervakantie predikant 
 
Mijn zomervakantie valt 
dit jaar in de maand juni: 
vanaf maandag 30 mei t/
m maandag 27 juni.  
 
Gedurende die periode 
kunt u pastorale berichten 
doorgeven aan uw wijkou-
derling. Het kunnen blijde 
of droeve omstandigheden 
zijn, zoals een geboorte, 
een ziekenhuisopname of 

thuiskomst, of een situatie van overlijden.  
Zo nodig krijgen deze berichten een plaats in 
de kerkdienst, als mededeling of bij de voor-
beden.  
Zo kunnen wij als gemeen-
te met elkaar meeleven. 
Als dat nodig mocht zijn 
dan kan de wijkouderling 
verwijzen naar de waarne-
mende predikant of naar 
andere pastorale zorg. 
 
Ik hoop dat het u allen in deze zomermaand 
goed mag gaan!   
 
ds. Herman Offringa 

Zieken(t)huis 
 
Mevr. C. Holdermans-van der Burg (Strevelszicht) kwam op de tweede Pinksterdag 
weer thuis. Na vier weken in het ziekenhuis en twee maanden in het revalidatiecen-
trum is zij lang weggeweest. Het is fijn dat zij weer terug is in haar eigen omgeving. 
Aan de andere kant heeft zij veel aan kracht ingeleverd. En als je dan bedenkt hoe-
veel zij eerder deed aan hulp en zorg voor anderen, dan stemt dat natuurlijk dankbaar 
maar tegelijk verdrietig: ze zal haar leven opnieuw moeten inrichten. We wensen haar 
daarbij veel sterkte en geestkracht toe.  
 
Ook mevr. W. Wilschut-van Nes (Strevelszicht) mocht na haar val en heupoperatie 
weer thuiskomen om daar verder te revalideren. We wensen ook haar moed en ver-
trouwen toe.  
 
Dhr. W.A. Nugteren (Rijksstraatweg) verblijft nog in verpleeghuis De Twee Bruggen te 
Rotterdam. 
 
Niet elke ziekte of handicap is aan de buitenkant zichtbaar. Ik werd daar weer eens 
op geattendeerd toen ik voor een cursus met de trein naar Groningen reisde. Ik kon 
zitten, maar soms is het druk en moeten mensen staan. En niet iedereen kan lang 
staan. Vroeger was er voor die situaties een sticker met de spreuk: Opstaan voor ie-
mand misstaat niemand. Of: Wilt u zitten? Ik kan staan! Nu lees ik in de trein op een 
schermpje: Sta s.v.p. op voor iemand die moeilijk ter been is, of als iemand daarom 
vraagt. Niet elke handicap is immers zichtbaar.  
Ook in onze gemeente zijn mensen met onzichtbare beperkingen. Soms willen zij wel 
naar de kerk komen, maar voelen zich lichamelijk of geestelijk al te zeer belemmerd. 
Wij willen ook deze leden gemeenteleden gedenken met onze aandacht en voorbede. 
 
ds. G.H. Offringa 

Afsluiting kindernevendienst 
 
Het seizoen van de kinderneven-
dienst willen we graag weer gezellig 
met elkaar afsluiten. Ook dit keer 
willen we dat weer doen met een 
ontbijt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En wel op zondag 3 Juli a.s.,   

vanaf negen uur. 
 
Als je tussen de vier en twaalf jaar 
oud bent, ben je van harte welkom! 
Zou je voor 26 Juni even willen la-
ten weten of je komt?  
Dit kan per telefoon of middels de 
mail. 
 
Vriendelijke groet, Petra Bezemer 
Tel: 0180-621576 
Email: petra.bezemer@upcmail.nl 
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U bent allemaal van harte welkom op zaterdag 
2 juli a.s. op het voorplein vanaf 17.00 uur. 
 
Kosten zijn € 10,-- per persoon, kinderen tot 16 jaar en studenten  zijn 
gratis.  

 

Wilt u zich a.u.b. opgeven vóór 23 juni  a.s. door 
onderstaand strookje te deponeren in de bus in de 
hal van de kerk.  
Een telefoontje naar  Janny Zijderveld  of Ellie 
Lagendijk mag ook,   
óf op email emlagendijk@kpnplanet.nl 
 
Tot ziens op 2 juli! 
 

Gemeenteopbouw- en Toerusting 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Ja, wij komen graag naar de barbecue! 
 
 
 
We zijn met …… volwassenen en ….. kinderen.  
 
 
 
 
Naam:  
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We gaan zaterdag 3 september naar Tiengemeten! 
 
Het aantal aanmeldingen voor de gemeentedag op Tiengemeten heeft onze verwach-
tingen overtroffen!!! Reeds 67! gemeenteleden hebben zich opgegeven. 
 
De voorbereidingen zijn in volle gang!  
 
Medio juni zullen tijdens een GOT vergadering de plannen verder worden ontwikkeld.  
Vast staat dat we 's morgens verzamelen bij de kerk, waar een precieze routebeschrij-
ving zal worden overhandigd.  Van tevoren zult u informatie ontvangen over eventue-
le mede-passagiers. Met elkaar rijden we dan naar Tiengemeten waar aan de wal de 
auto kan worden geparkeerd. Gezamenlijk varen we met de veerboot van Natuurmo-
numenten over naar het eiland. De overtocht zal door GOT worden geregeld en be-
taald.  
 
Eenmaal aangekomen op het eiland lopen we naar het vlakbij gelegen Pannenkoeken-
restaurant, waar we de bovenzaal hebben gereserveerd.  Hoe de rest van de dag zal 
verlopen is nog een verrassing.  
 
Na het programma heeft u een paar uur de gelegenheid om het eiland te verkennen 
op de manier die bij u past: op de fiets of tijdens een wandeling. Ook kunt u het Rien 
Poortvliet museum of het landbouwmuseum bezoeken. Ook is er een bezoekerscen-
trum van Natuurmonumenten, de eigenaar van het eiland. 
  
Voor kinderen is er ook genoeg te doen. Zo is er 'Speelnatuur'. Op de website van 
Tiengemeten is een link naar een 'youtube' film waarin te zien is wat je allemaal kunt 
beleven. Wel 'speelkleren' en rubber laarzen meenemen en schone kleren!!!  
 
Op 3 september wordt ook de jaarlijkse Oogstdag op het eiland georganiseerd. Het is 
daardoor wel drukker dan normaal maar er zullen oude ambachten te zien zijn, er rij-
den oude tractoren rond, de musea zijn gratis toegankelijk, kortom er is van alles te 
beleven. 
 
Wilt u zich alsnog opgeven voor de dag, kan dat bij één van de leden van GOT.  
 
Tien Geboden op Tiengemeten, als gemeente bij elkaar, jong en oud, rond de 10 Ge-
boden op één van de mooiste natuurgebieden in Zuid Holland. 
 
Wij hebben er zin in… U ook?  
Gemeenteopbouw- en Toerusting 
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Het was een fantastisch weekend! 
 
In het kader van 'missionair gemeente zijn' en het als kerk naar buiten treden had Ge-
meenteopbouw-en Toerusting weer een 'open middag' van onze kerk georganiseerd. 
Er is voor gekozen om Rijsoordse kunstenaars te vragen om hun werk te exposeren en 
de band 'Bridges' uit te nodigen om een concert te verzorgen. 

 
Wat was het fantastisch!  
 
Aan de linkerwand van de kerkzaal hingen prachtige schilde-
rijen van Jos Crezee met Rijsoordse vergezichten, aan de 
rechter wand hingen mooie schilderijen van auto's, geschil-
derd door  Freek Bahlmann. Achterin, naast het liturgisch 
centrum was een verzameling tekeningen van Wout Haasjes 
over Oud Rijsoord.  
 
De belangstelling was groot. Vanaf twee uur genoten de aanwezigen, van binnen en 
buiten Rijsoord, van de kunstwerken. 

 
Op een scherm werd via de beamer de Musical 'Joseph and the 
amazing Technicolor Dreamcoat' vertoond, de musical die een aan-
tal jaren geleden in de kerk werd gespeeld door de musicalgroep, 
met in de hoofdrol Jared Grant, die nu dankzij 'The Voice of Hol-
land' bekend is geworden.  
 

Om 15.00 uur was het tijd voor het concert van 
'Bridges'.  Deze band bestaat uit Thijs Ter Horst, 
(leadzang, 2e gitaar), Daeny Ter Horst 
(leadgitaar, toetsen), Jonna Bloeme (drums) en 
Brian de Boer (bas, 2e vocals).  Alle aanwezi-
gen genoten van de prachtige muziek.  Eén van 
de liederen was "Close every door" uit de musi-
cal Joseph. Kippenvel!! 

 
Dankzij Derus den Hartog en 
Martha Verveer konden de aanwe-
zigen genieten van heerlijke hapjes.  
 
Dankzij een gulle gift van Ben van der Waal kon er heerlijke ver-
se jus d'orange geschonken worden.  
 
De filmcrew bestaande uit Rick Bezemer en Christian den Hartog 
heeft weer prachtige filmbeelden gemaakt.  
 
 

Zondagochtend 22 mei trad Bridges nogmaals op tijdens de dienst.   
We mochten ook Ds. Dick ter Horst verwelkomen die voorging in de dienst.  

 
Mede dankzij alle medewerkers zoals de leden 
van Bridges, Dick ter Horst, Ben van der Waal, 
Jos Crezee, Freek Bahlman, Wout Haasjes, Mar-
tha Verveer,  Derus den Hartog, Rick Bezemer en 
Christian den Hartog was het een zeer geslaagd 
weekend! Allen hartelijk dank hiervoor!  
       

Gemeenteopbouw- en Toerusting  
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Kerkelijke stand 
 
Verhuisd: 
Dhr. G. Hooijmeijer 
van Koningshof 7, 2981 DA Ridderkerk 
naar: 
p/a Woonzorgcentrum Nebo Driemaster 
Hoofdland 1 
apartement: K315 
3332 RD Zwijndrecht 

Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties enzo-
voorts, kunt u terecht bij:  
 
H. D.W. Alblas 
Mauritshoek 22 
2988 EA Ridderkerk 
tel.: 0180 423566 
e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 
 
Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 
verhuizing graag een bericht in verband 
met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen in juni 

 
1 juni 1929  

De heer J. Dorsman 

A.M. de Jongstraat 45 

2985 TA Ridderkerk 

 

8 juni 1931 

De heer P. Legerstee 

Verzorgingshuis Dubbelmonde 

Koningstraat 290, kamer 214 

3319 PH Dordrecht 

 

11 juni 1922 

Mevrouw H.M. v. Nes-Horsman 

Torenmolen 1  kamer 306  

2986 GB Ridderkerk 

 

12 juni 1934 

Mevrouw W. M. Tamerius 

J.C. de Backstraat 36 

2988 XJ Rijsoord 

 

13 juni 1932 

De heer  J. van der Burg 

Reling 5.07 

2993 DN  Barendrecht 

   

19 juni 1925  

De heer Adr. Van Gameren 

St. Jorisplein 80 

2981 GG Ridderkerk 

 

Hartelijk Gefeliciteerd! 
 

Bedankje 
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedan-

ken voor de belangstelling, en de vele 

kaarten die ik heb gekregen tijdens 

mijn verblijf in het ziekenhuis en tij-

dens mijn revalidatie in de Crab-

behof. 

 

Hartelijke groeten, 

Wil Wilschut van Nes 

Inloopochtenden 

 
U bent van harte welkom  

op de inloopochtenden op 

 

2 en 16 juni 

 

Waar?       
In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 
… voor de koffie zorgen wij, voor de gezellig-

heid zorgen we met elkaar!     

          
   

 Tot ziens! 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
 
 
 
 

wo.  1  Numeri 11:24-35  
do.  2  Numeri 12:1-16  
vr.  3  Numeri 13:1-24  
za.  4  Numeri 13:25-33  
zo.  5  Numeri 14:1-25  
ma. 6  Numeri 14:26-45  
di.  7  Lucas 7:18-28  
wo.  8  Lucas 7:29-35  
do. 9  Lucas 7:36-8:3  
vr.  10  Lucas 8:4-18  
za.  11  Numeri 15:1-16  
zo.  12  Numeri 15:17-31  
ma.  13  Numeri 15:32-41  
di.  14  Numeri 16:1-19  
wo.  15  Numeri 16:20-35 
do.  16  Numeri 17:1-15  
vr.  17  Numeri 17:16-28  
za.  18  Lucas 8:19-25  
zo.  19  Lucas 8:26-39  
ma.  20  Lucas 8:40-56  
di.  21  Lucas 9:1-9  
wo.  22  Lucas 9:10-17  
do.  23  Lucas 9:18-27  
vr.  24  Lucas 9:28-36  
za.  25  Lucas 9:37-50  
zo.  26  Lucas 9:51-62  
ma.  27  Numeri 18:1-20  
di.  28  Numeri 18:21-32  
wo.  29  Numeri 19:1-10  
do.  30  Numeri 19:11-22  

Aandacht ( meeleven) 
 

Wat kan aandacht belangrijk zijn; 

even met elkaar een praatje maken 

zo maar op straat, of het marktplein. 

Zo maar met elkaar in gesprek raken. 

 

Vaak geven wij elkaar weinig aandacht, 

hebben het te druk met ons eigen leven.  

Weten niet wat er van ons wordt verwacht 

Toch moeten we naar aandacht streven. 

 

Meer aandacht aan elkaar schenken 

en vraag maar hoe of het gaat. 

Niet te veel aan ons zelf denken 

maar raak met elkaar aan de praat.  

 

Meeleven met je mede mensen 

dat is een hele goede zaak. 

Een ieder het beste willen wensen 

dat gebeurt nooit te vaak. 

 

God wil dat wij om onze naaste geven 

en dat wij luisteren naar Zijn stem. 

God is met ons allen verweven; 

geloof dan en vertrouw op Hem. 

 

Laten we steeds meeleven met elkaar, 

elkaar tot steun zijn in dit leven. 

Dat is wel de moeite waard, niet waar? 

En iedereen het goede te willen geven. 

 

Fedde Nicolai 

(www.christelijkegedichtensite.nl) 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

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

kortom voor de gezelligheid, in de Fontein op de 
30+ ontmoetingsavond. 

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

Er wordt niet gerookt. 
 

Tot ziens op vrijdag 10 juni 2016 
 

De gastheren en gastdames: 
Dick en Gerard 
Arie en Ragnar 
Cora en Didi 
Jan en Arjan 
Bas en Derus 
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Houd je handen maar geopend 
 

Houd je handen maar geopend 
zie de rijkdom die God biedt 
die Hij in je hand zal leggen 
van Zijn gaven jou voorziet. 

 
Elke dag gebeurt dit wonder 

God herhaalt het ritueel 
mensenkind je zit nooit zonder 
God schenkt elke dag je deel. 

 
God blijft geven steeds herhalen 
daar komt nooit een einde aan 
opdat jij steeds mag beleven 
vreugde in je aards bestaan. 

Verzoek vrijwillige chauffeurs voor de Riederborgh 
 
Beste Gemeenteleden,  
 
Vanuit de Riederborgh is een vraag gekomen voor vrijwilligers voor het rijden van be-
zoekers van de dagopvang. 
 
Concreet gaat het om het volgende: 
Voor de Riederborgh dagverzorging Orchidee zoekt men vrijwilligers als chauffeur, die 
bezoekers van de dagverzorging op willen halen met eigen auto en naar de dagverzor-
gingbrengen en later weer thuis brengen. Er is hiervoor een vergoeding die bedraagt 6 
euro per dagdeel. 
Ook worden er nog chauffeurs gezocht voor op de bus die bezoekers thuis ophaalt en 
wegbrengt. 
 
ACHTERGROND INFORMATIE: 
1. De chauffeur van de bus of de auto moeten uiteraard een rijbewijs hebben. Een 

groot rijbewijs is niet nodig voor de bus en er rijdt altijd een begeleider 
(medewerker) mee op de bus. Het type auto maakt niet uit. Wel wordt er geke-
ken of het mogelijk is meer dan 1 persoon te vervoeren (max 3) en of er wel of 
niet een rollator vervoerd moet worden. 

2. Als vrijwilliger kun je kiezen ingeroosterd te worden: op bijv een vaste dag, een-
maal per week, of vakantie. De dagverzorging is open van maandag t/m zater-
dag 

3. Richttijden: de buschauffeur komt om 8.20 de bus ophalen bij de dagverzorging 
en start om 8.30 en rijdt dan meerdere ritten tot 11.00 in de ochtend. In de 
middag start de buschauffeur om 14.45 en rijdt dan tot ongeveer 17.00.  Een 
chauffeur met auto start om 9.00 vanaf huis en haalt dan de bezoekers thuis op 
en brengt ze naar de dagverzorging. In de middag start deze chauffeur om 15.00 
en haalt de bezoekers en brengt ze weer thuis. 

 
Aanmelden kan bij: 
 
Elly Monster - Coördinator vrijwilligerswerk en informele zorg 
Boksdoornstraat 2 
2982 BC Ridderkerk 
tel: 0180-452500 
www.riederborgh.nl 

http://www.riederborgh.nl/
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Verslag kerkenraadsvergadering 19 april 2016 
 
De heer Versteeg opent de vergadering.  
Ds. Offringa leest een gedeelte uit psalm 98.  
 
De vijf werkgroepen die zich bezig houden met de Toe-
komst van de kerk doen verslag van de stand van zaken. 
(ter herinnering: de vijf werkgroepen betreffen 
‘modernisering kerkdiensten’, ‘actief benaderen gemeen-
teleden’, ‘missionaire kerk’, ‘samenwerking kerken’ en 
‘gebouw’).  
Er is veel werk verzet. De kerkenraad concludeert dat zo 
als verwacht de nodige overlap en samenhang bestaat tus-
sen de voorstellen van de werkgroepen. Om e.e.a. in juiste 
samenhang te beoordelen besluit de kerkenraad een over-
koepelende notitie op te stellen.  
Deze kan dan in de vergadering van mei worden vastge-
steld waarna de gemeente kan worden geïnformeerd. 
 
Na vaststelling van de notulen bespreekt de kerkenraad enkele ingekomen stukken. 
Het betreft o.a. een verzoek van Gilde Ridderkerk om een bijdrage voor het opvullen 
van de gaten in de begroting. Wij nemen geen formeel deel aan dit project. De ker-
kenraad wijst het verzoek af. Het IWGOS verzoekt te bidden voor godsdienstonderwijs 
op openbare scholen. Dit wordt reeds geregeld gedaan. Geopperd wordt om het op te 
nemen in het voorbedeboek. De Rwanda werkgroep vraagt om een financiële bijdrage 
t.b.v. aankoop grond waarop de kerk reeds is gebouwd. De kerkenraad besluit om op 
een nader te bepalen wijze hier een bijdrage voor te vragen van de gemeente. De 
daadwerkelijke ‘overmaking van het bedrag’ gebeurd pas wanneer zeker is dat het 
totaal benodigde bedrag door de verschillende kerken bijeen is gebracht. Tevens be-
sluit de kerkenraad om evenals voorgaande jaren een geringe financiële bijdrage te 
leveren aan de openluchtdienst op het Koningsplein. 
 
Er zijn twee namen voor invulling van vacatures. De betreffende gemeenteleden zul-
len worden benaderd. In de volgende kerkenraadsvergadering zal uitvoerig worden 
stilgestaan hoe om te gaan met het grote aantal vacatures. 
 
Vanuit de verschillende wijken wordt kort terug gekoppeld over het wel en wee van 
enkele gemeenteleden. Ds. Offringa licht daarna kort zijn werkzaamheden van de af-
gelopen periode toe. 
 
Er lijkt verwarring te zijn ontstaan rondom het al dan niet organiseren van een groot-
huisbezoek. De kerkenraad besluit dat de bijeenkomst op 29 mei ’s-middags waarin 
dhr. Arjan Visser komt spreken over de 10 Geboden kan worden beschouwd als invul-
ling van het groothuisbezoek. 
 
Voorts stelt de kerkenraad de jaarrekening 2015 vast.  
 
Aan het eind van de vergadering leest de heer Sintemaartensdijk een dankgebed, 
waarna de voorzitter de vergadering sluit. 
 
        
Ronald Visser 
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Opbrengst Collectes 
 
24 april 2016  Diaconie € 209,40  
 Onderhoud gebouwen € 480,31  
 Missionairwerk €   92,67 
 
1 mei 2016 Kerk € 173,80 
 Onderhoud gebouwen € 126,80 
 Eigen jeugd €   65,87 
 
8 mei 2016 Diaconie € 274,75 
 Onderhoud gebouwen € 238,70 
 Eigen jeugd €   67,67 
 
15 mei 2016 Zendingscollecte Kerk in Actie € 265,80 
 Onderhoud gebouwen € 162,60 
 Eigen jeugd €   71,20  
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrent-
meesters (in de periode van 2 april 2016 t/m 20 mei 2016) 
 
Via mw. G. Lodder     wijkgeld Elisabeth  €   50,00 
Via mw. C. van Oorschot-Dubbeldam  voor de bloemen  €   10,00 
Via mw. W. van Prooijen    voor de bloemen  €     5,00 
Via dhr. C. IJsselstein     voor de bloemen  €     5,00 
Via mw. A. Alblas-Sintemaartensdijk   voor de bloemen                €   10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Tussenstand per 20 mei 2016:  
 
 
Door 154 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of 
direct overgemaakt, van € 66.319,00.  
Hartelijk dank daarvoor!  
Van 59 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 CVK 
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Rijsoord, mei 2016 
  
Leden van de Gereformeerde Kerk Rijsoord. 
  
Het jaar 2015 heeft het College van Kerkrentmeesters af kunnen sluiten.  
Wij zijn dankbaar voor alle (financiële) medewerking, waardoor wij alle verplichtin-
gen weer konden  nakomen. Dankbaar zijn wij ook dat de jaarlijkse VVB (Vaste Vrij-
willige Bijdrage) ondanks minder leden toch op peil blijft en wij rekenen ook in 2016 
weer op uw medewerking. 
 
Op onze website www.opstandingskerkrijsoord.nl vindt u onder het kopje ANBI een 
samenvatting van de jaarcijfers 2015.  Stelt u prijs op een (digitaal) jaarverslag, geef 
dit dan door aan een van de leden van het College.  
  
Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent 
bij deze van harte uitgenodigd op dinsdag 14 juni a.s. om 19.30 uur in de Fontein.  
Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. 
Schikt u die tijd niet, neem dan contact op met een van de leden van het College voor 
een afspraak. Tot ziens in de Fontein. 
  
J.J. de Koning  
Voorzitter College van Kerkrentmeesters 

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 vermel-
ding van “VVB 2016”.  
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automa-
tische incasso van de maand juni zal plaatsvin-
den op 28 juni 2016. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de 
PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Beogen-
de Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse 
fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 

Deurcollecte in de maand 
juni – voor Missionair 
werk 
 
Help de nieuwe kerk in Zeist 

 
Een zichtbare kerk 

is een kerk dichtbij.  

Dat is het motto van pioniers-
plek Buurtvrij in Zeist. De kerk 
heeft een plaats in te nemen in 
de samenleving. Buurtvrij heeft 
als missie lokale kerken te hel-
pen er te zijn voor gezinnen in 
hun eigen wijk, waar nodig en 
waar mogelijk. Samenwerken 
met andere kerken en maat-
schappelijke organisaties is 
daarbij een uitdrukkelijke wens.  

Voor Buurtvrij is een missionaire 
kerk een kerk waar diaconaat 
en evangelisatie hand in hand 
gaan.  

Met deze collecte helpt u deze 
en andere pioniersplekken op 
een vernieuwende manier zicht-
baar te zijn in de buurt. 

PKN-Collectekrant /  
 
Bas Sintemaartensdijk 

http://www.opstandingskerkrijsoord.nl
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Bazaar 2016 
 
De bazaarcommissie heeft als nieuw doel, voor de bazaar van 2016, gekozen voor 
Stichting Bram Ridderkerk.  
Wij, als commissie, gaan ons weer met veel plezier inzetten voor de bazaar, welke 
gehouden zal worden op 23 en 24 september a.s.. Wij hopen op een goede opbrengst 
voor zowel de kerk (1/2), alsmede Stichting Bram (1/2).  
 
Over Stichting Bram Ridderkerk 
 
De stichting 
Stichting Bram Ridderkerk (SBR) is een zorgaanbieder die per 30 september 2013 is ge-
start met een groep voor bijzondere kinderen met een meervoudige beperking. Dit 
doen zij in samenwerking met het reguliere basisonderwijs en de reguliere peuters-
peelzaal aan de Voorn 9 in Ridderkerk. Op deze manier kunnen dagelijks terugkerende 
contacten plaatsvinden tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beper-
kingen om de integratie en acceptatie te realiseren van deze groep bijzondere kin-
deren. 
 
Het begin 
Oprichtster van SBR is Marjon de Vries. Zij heeft samen met Mark een zoon; Bram. 
Bram is door een zeldzame genetische afwijking meervoudig gehandicapt en heeft een 
grote algehele ontwikkelingsachterstand. Toch zien zij dat als ouders anders. 
“Natuurlijk zien wij een grote achterstand in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten, 
maar kijken we naar Bram zelf dan zien we een enorme vooruitgang in vergelijking 
met een paar jaar  geleden. Hij kan niet praten of lopen, maar we kunnen inmiddels 
wel contact met hem maken en daar op inspelen. Bram kan niet met andere kinderen 
spelen, maar andere kinderen kunnen wel met hem spelen en daar reageert hij op 
door een actieve houding aan te nemen en geluiden te maken”, aldus moeder Marjon. 
Toen Bram 3 jaar oud was zijn de ouders begonnen met een zoektocht naar een ges-
chikte (onderwijs)plek voor hem. Een kinderdagcentrum zou uiteindelijk voor Bram de 
beste optie zijn. Er zijn veel mooie en goede kinderdagcentra te vinden, maar wij 
misten op die kinderdagcentra het spontane contact met andere kinderen die niet 
beperkt zijn. Bram mist op die manier alle geluiden die in een basisschool te horen 
zijn, het ongedwongen contact met leeftijdsgenoten en het effect dat kinderen op 
elkaar hebben, namelijk het activeren en stimuleren van elkaar. Mark en Marjon wil-
len kinderen zoals Bram met een (meervoudige) beperking juist IN de maatschappij en 
samenleving hebben, tussen leeftijdsgenoten met en zonder een beperking. 
 
Om Bram in de maatschappij te krijgen hebben de ouders hem destijds bewust aange-
meld op de reguliere peuterspeelzaal. De leiding stond zeer positief en open tegeno-
ver het idee en de extra begeleiding die Marjon zelf op de peuterzaal gaf. Dit bleek 
voor alle partijen een nog groter succes dan verwacht. Bram genoot zichtbaar in de 
klas en werd optimaal gestimuleerd. De andere kinderen en ouders reageerden goed 
op de komst van Bram in de klas en besteedden er op een positieve manier samen met 
hun kinderen aandacht aan. Ouders hebben de komst van Bram in de groep als een 
meerwaarde ervaren. De kinderen zelf hebben Bram verbazingwekkend snel in de 
groep geaccepteerd en opgenomen. Bram is één van hen en geen uitzondering. 
Om deze positieve ontwikkeling verder uit te breiden, en ook andere kinderen (en 
ouders) deze meerwaarde mee te kunnen geven, ontstond het initiatief om SBR op te 
richten.   
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Resultaten van werkwijze 
Door kinderen met en zonder beperkingen dagelijks bij elkaar te laten zijn, groeien 
de kinderen samen op en zal de vervreemding van kinderen met een beperking minder 
worden. 
Kinderen zonder beperking realiseren zich dat er kinderen zijn die heel anders zijn 
dan zij, maar er wel gewoon bij horen. De kinderen leren hierdoor omgaan met ver-
schillen en anders kijken naar mensen/kinderen met een beperking. Het gevoel van 
sociale participatie wordt op deze manier al bij jonge kinderen gestimuleerd.  
Door de contacten tussen kinderen met en zonder een beperking op een structurele 
wijze te laten plaatsvinden, wordt de alertheid bij de kinderen met beperking ver-
groot. Die alertheid is een voorwaarde voor elke vorm van ontwikkeling. Daarnaast 
wordt ook het gevoel van eigenwaarde en acceptatie bij deze kinderen sterk vergroot. 
Doordat beide groepen kinderen samen naar dezelfde school gaan wordt de betrok-
kenheid in de buurt bij de kinderen met een meervoudige beperking en hun gezin 
sterk vergroot. Ouders van kinderen met een beperking zullen met hun kind in de ei-
gen omgeving minder nagestaard worden als hun kind ook in die omgeving naar school 
gaat. Zij voelen zich door de getoonde solidariteit en betrokkenheid door de omgeving 
meer geaccepteerd en gesteund. 
 
Voor wie is Stichting Bram?  
De kinderen die starten in de klas van SBR zijn tussen de 3 en de 6 jaar en zijn kwets-
baar binnen diverse ontwikkelingsgebieden. Op lichamelijk gebied is er vaak sprake 
van zintuiglijke beperkingen (ernstig slechtziend of blind en/of slechthorend of doof). 
Ook heeft een groot deel van de kinderen lichamelijke aandoeningen en ziekten en 
hierdoor een grote lichamelijke kwetsbaarheid. 
Dit leidt tot een sterk verminderde en soms totaal afwezige zelfredzaamheid. Hier-
door zijn deze kinderen sterk afhankelijk van hun omgeving. Daarbij leidt het vermin-
derde vermogen tot non-verbale en verbale communicatie in de dagelijkse zorg en on-
dersteuning vaak tot communicatieproblemen. 
Vanwege de meervoudige complexe beperking hebben de kinderen ook een ontwikke-
lingsachterstand op cognitief gebied.  
Op sociaal-emotioneel gebied kunnen de kinderen sterk verschillen, hoewel er altijd 
sprake is van een vorm van interactie op het niveau van het kind. Belangrijk aspect is 
dat de kinderen binnen de groep geen ernstige gedragsproblemen vertonen waarbij zij 
een gevaar voor zichzelf en de omgeving vormen. 
Een ander zeer belangrijk aspect is het feit dat de kinderen goed tegen de drukte en 
bedrijvigheid van de basisschool, waar wij mee samen gaan werken, moeten kunnen. 
De kinderen van SBR moeten uitdaging kunnen vinden in, en open staan voor de om-
gang met de reguliere kinderen binnen de bassischool. Op deze manier kunnen zij in 
deze omgeving optimaal tot ontwikkeling gestimuleerd worden.  
 
Doel(en) van SBR 
 
 SBR wil de ontwikkelingsstimulatie voor kinderen met (ernstig) meervoudige be-

perking alleen bij reguliere scholen vormgeven. 

 Het bieden van een kwalitatief goede en individueel afgestemde ontwikkelings-

stimulatie en zorg aan kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen. 

 Het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en 

zonder (ernstig) meervoudige beperkingen. 

 Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de 

ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

 Aanbieden van kwalitatief goede ontwikkelingsstimulatie en zorg aan kinderen 

met (ernstig) meervoudige beperkingen aan de hand van het gebruik en toepas-

sen van verschillende leerlijnen, binnen een reguliere basisschool. 

 Creëren en aanbieden van zoveel mogelijk verschillende contactmomenten tus-

sen de kinderen met en zonder een beperking. 
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Alle activiteiten vinden plaats in en rond het reguliere schoolgebouw. Zij zullen waar 
mogelijk, en indien nodig in aangepaste vorm, altijd mee proberen te doen met de 
reguliere activiteiten en uitstapjes. Uiteraard vragen kinderen met (ernstig) meervou-
dige beperking om aangepaste voorzieningen, zoals rolstoeltoegankelijke deuren en 
gangen, tilvoorzieningen en veilige plekken waar zij verzorgd kunnen worden, kunnen 
spelen en zich kunnen terugtrekken. Net als bij een specialistisch kinderdagcentrum 
zijn deze zaken bij SBR in ruime mate aanwezig. 
 
Enthousiast geworden over het nieuw gekozen doel? U/jij kunt ons bij voorbaat al hel-
pen om te zorgen dat de kramen goed gevuld kunnen worden tijdens deze bazaar. 
 

Wij zijn weer bij de opslag op: 
 

zaterdag, 4 juni a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur  
 

om uw spullen in ontvangst te nemen. 
 
 Wij sparen nog steeds DE-punten. 
 Zeer binnenkort kunt u weer loten kopen (of zelf verkopen) 

voor de loterij. Wij kunnen u alvast verklappen dat er weer 
leuke en mooie prijzen zijn te winnen.  

 Kunt u niet langer wachten, dan kunt u bij Marrie vast vragen 
of de inkt inmiddels is opgedroogd van de nieuwe loten. Marrie 
is gelukkig weer bereidt gevonden de coördinatie van de loten 
op zich te nemen. 

 De kar van de kerk is nog steeds te huur (per dag of dagdeel). 
 Kleding/lappen/gordijnen etc. kunnen nog steeds bij Ria worden ingeleverd. 
 Bijzonder spullen, die niet tussen de rommel dienen te worden verkocht, kunnen 

ook eventueel bij Ria worden ingeleverd. Deze worden op een andere manier 
aan de man gebracht.  

 
Met een hartelijke groet van de bazaarcommissie, 
 
Henk van Mastrigt, Dick Monshouwer, Sander Groenendijk, Nathan van Wingerden, 
Dick Alblas, Kees IJsselstein, Daphne Monshouwer en Diana Monshouwer 

Benefietmaaltijd voor Renate 
 
Zoals u in het vorige nummer van RatW hebt kunnen lezen is de gemeente van Gacu-
rabwinga in grote moeilijkheden. De eigenaren van het stuk grond dat nu door de kerk 
wordt gebruikt willen zo snel mogelijk geld zien. 
De EPR heeft reeds een bedrag overgemaakt maar men werkt wel met advocaten zo-
dat alles zo snel mogelijk geregeld kan worden voor het behoud. 
 
Wij als ZWOE-groep willen aan het verzoek om geld ook onze bijdrage leveren, van-
daar een Rwandese maaltijd op 16 september aanstaande. 
 

Deze is niet alleen voor hen die gewend zijn naar 
het Eetcafé te gaan maar ieder is hartelijk wel-
kom! 
 
Reserveer deze datum alvast. 
 
Wij komen hierop in augustus terug. 
 
Namens de ZWOE-groep 
Janny Zijderveld 
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Kort verslag SARI-vergadering 
 
Uit de vergadering van 7 april 2016 in de Levensbron. 
De voorzitter, dhr. H. Langbroek opent om 20 uur de vergadering.  
 
Notulen: Uit de laatste notulen wordt de zin over de rommelmarkt in Bolnes gewijzigd 
in: de rommelmarkt wordt vermoedelijk voor het laatst gehouden in deze vorm. 
 
Mededelingen uit de 5 kerken: 
Rijsoord: De 4 werkgroepen waarvan vorige keer sprake was, zijn gestart met hun 
werk.    
Levensbron: De voorzitter gaat commissies bezoeken en doet dan navraag naar het 
waarom van hun handelen. Er is een grote en een kleine kerkenraad. De grote gaat 
over inhoudelijke zaken. De zandtovenaar komt voorstellingen geven en het Abraham-
Ibrahim project heeft binnenkort de uitvoering.   
Irenekerk: De groot huisbezoeken werden goed bezocht (in totaal bijna 40 aanwezi-
gen). Er is een tentoonstelling geweest met schilderijen van Henk Ubas. Het opknap-
pen van het gebouw gaat voorspoedig. 
Slikkerveer: De vrijwillige bijdrage is gestabiliseerd na een jarenlange daling. In de 
paasnacht heeft een groep uit de Sari gemeenten de nacht doorwaakt. Het interieur is 
inmiddels veranderd. Instellen kleine en grote kerkenraad is niet doorgegaan. Er wordt 
efficiënter vergaderd.  
Bolnes: Het groot huisbezoek is gehouden. De vacatures in de kerkenraad zijn deze 
keer moeilijk vervulbaar.  
Naar aanleiding hiervan meldt ds. Taselaar dat vanuit de classis is gemeld dat ook een 
diaken of een kerkrentmeester als 'ouderling van dienst' mag optreden.   
Vorming en Toerusting, gezamenlijke activiteiten: In de Levensbron zijn de gesprek-
ken over geloofsopvoeding gestart en daar zijn enkele Bolnessers mee gaan doen. De 
paaswake was dit jaar in Slikkerveer.: zo'n 20 personen deden mee of een deel van de 
nacht en dat uit verschillende kerken. Het liep uit in een paasontbijt met ongeveer 30 
aanwezigen. Bijeenkomst(en) over thuisgebruik van het liedboek in Bolnes: daar kun-
nen leden uit andere gemeenten bij aansluiten. De laatste brunch is goed bezocht. ds. 
D. Looijen zal op 13 juni in Bolnes een inleiding houden over het thema  'Kerk in 2025' 
en dan volgt discussie hierover. 
 
KerkmagaZIN: Dit is een nieuw kerkblad. Het staat in het maart nummer van 
'Kerkinformatie'. Daarin staat een artikel over hoe randkerkelijken geïnteresseerd kun-
nen raken. Men kan zich  aanmelden voor het nieuwe blad tot 15 oktober. Tot dan is 
het gratis verkrijgbaar. 
 
Collegiaal overleg: Omdat ds. De Geus niet aanwezig is, vervalt dit punt.  
Oproep van de Colleges van Kerkrentmeesters:  In een gezamenlijke bijeenkomst heb-
ben de kerkrentmeesters van de Sari kerken en ook hervormd Rijsoord, de Wilhelmina-
kerk (deze was tevens afgevaardigd namens de centrale hervormde CvK's) hun kerken-
raden opgeroepen om in geval van wijziging in hun organisatie (te denken valt aan het 
beroepen van een predikant en/of een kerkelijk werker) in overleg te treden met de 
CvK's en/of de kerkenraden van de andere PKN kerken binnen Ridderkerk teneinde een 
mogelijkheid van onderlinge afstemming te creëren om tot een voor onze PKN kerken 
en kerkelijk werkenden een zo efficiënt en doelmatig mogelijke situatie binnen Groot 
Ridderkerk te bewerkstelligen. 
De Levensbron heeft meteen gemeld dat de ouderen- en de jongerenpastor voor resp. 
8 en 10 uur in vaste dienst komen in de Levensbron per 1 augustus 2016.  
Rondvraag: ds. Taselaar meldt dat de Irenekerk nu ook aansluiting heeft voor de ra-
dio. Zij willen ook gaan meedraaien in het rooster van zondagse uitzendingen. De Le-
vensbron zoekt 2 organisten. Er wordt een naam doorgegeven.   
 
Volgende vergadering is op 14 juli 2016 in Rijsoord. 
 
Notulist J.A.Blok 
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      Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 
 
 
 
 

 

De classis in het nieuws     
 
 
Diaconaal gemeente zijn 
 
Het Aandachtscentrum is een plek waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan rust, 
aandacht, begrip, troost of een goed gesprek. Het Aandachtscentrum in het hartje van 
Dordrecht is zeven middagen in de week open en ook op zaterdagmorgen. Dagelijks ko-
men er tussen de zestig en tachtig mensen binnenlopen. Jaarlijks betekent dat ruim 
27.000 bezoeken. Iedereen is welkom. Dus ook eenzame of contactarme mensen, dak- en 
thuislozen, (ex-)verslaafden en (ex-)psychiatrische patiënten.  
Aandacht, wat is dat en hoe doe je dat? Daarover spraken de coördinator Rikie Bansberg 
en Ton van de Minkelis, de voorzitter van het bestuur van het Aandachtscentrum, met 
ons op de classisvergadering van 19 mei. 
Elk mens gaat zijn of haar unieke weg naar zijn of haar bestemming. Mensen lopen daar-
bij met elkaar op, soms even of soms wat langer. Ze leren van elkaar en helpen elkaar. 
Maar wat als je stil valt, als je niet meer verder kunt lopen? Dan is het de gelovige op-
dracht van de diaconie om juist met die mensen op weg te gaan, zodat ze weer verder 
kunnen lopen. We leren dat van Jezus die er steeds voor zorgde dat mensen na een ont-
moeting met Hem, weer verder konden gaan. Diaconie is gericht op emancipatie. Op het 
streven naar gelijkwaardigheid, naar een volwaardige plaats in de samenleving voor alle 
mensen. 
Bij ‘Aandacht’ horen werkwoorden. Aandacht geven, aandacht houden, aandacht heb-
ben. Goede aandacht is positief. Het geeft kracht en troost. Mensen worden ontdekt, ze 
worden gezien en gehoord. 
Aandacht is: Er zijn voor de ander, zoals God ook in Zijn naam bekend maakte, JHWH: Ik 
ben. 
De classis sprak over vragen als: Hoe komen we eenzame mensen op het spoor en wat 
doen we dan? En: Als dienstbaarheid niet is gericht om mensen te helpen een volwaardi-
ge plaats te geven in de samenleving, welk doel dient ze dan wel? 
Wie meer wil weten over het Aandachtscentrum kan gewoon binnenlopen, aan de Singel 
273-275 of kijken op de website: www.aandachtscentrumdordrecht.nl 
 

Ook andere onderwerpen kwamen aan bod. De heer Max 
van der Klooster praatte ons bij over de synodevergade-
ring van april. De beleidsnota Kerk 2016: een stap ver-
der, werd unaniem door de synode aanvaard.  
Leidend daarbij is dat onze kerk een kerk wil zijn van de 
basics. Een kerk van het evangelie van de levende Heer 
en het geloof in dat evangelie. Een kerk met een diaco-
naal hart. De organisatie moet eenvoudiger.  
Dat betekent dat per 1 januari 2018 de classis in de hui-
dige vorm verdwijnt om plaats te maken voor elf regio’s. 

Een vrijgestelde predikant krijgt daarin een grote rol.  
Wel blijven de gemeenten elkaar ontmoeten in kleine regionale verbanden, om te praten 
over wat een gemeente bezighoudt en om elkaar bij te staan kerk van Christus te zijn. 
 
Over de mobiliteit van predikanten wordt verder nagedacht. Hoe kun je het beste rege-
len dat predikanten die ergens staan, ook weer tijdig kunnen en zullen gaan.  
 
Wie meer wil weten over de synodevergaderingen kan mailen met de heer Van der Kloos-
ter: maxvanderklooster@tiscali.nl 

http://www.aandachtscentrumdordrecht.nl
mailto:maxvanderklooster@tiscali.nl
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Wij waren de gast van de hervormde wijkgemeente De Hoeksteen te Zwijndrecht. Ou-
derling-kerkrentmeester, de heer Bert Goos, stelde zijn gemeente aan ons voor.  
Als Zwijndrecht zich na de oorlog uitbreidt, worden er ook kerken gebouwd. In 1970 
kwam er een houten kruiskerkje, dat de toepasselijke naam ‘De Hoeksteen’ kreeg. In 
1980 werd de huidige kerk gebouwd. Enkele jaren geleden is het kerkgebouw De Hoek-
steen verkocht en van de huidige eigenaren mag de gemeente het gebouw blijven ge-
bruiken. Van de rente van de opbrengst van het gebouw wordt de huur betaald. 
De Hoeksteen werkt veel samen met de Bethelkerk, zoals ruildiensten, jeugdwerk, 
vorming en toerusting en vespers. Maar ook met andere gemeenten is er regelmatig 
samenwerking. 
De kerkenraad is klein en de kerkdiensten worden nog behoorlijk bezocht door steeds 
grijzer wordende mensen. De behoefte aan pastoraat neemt toe. Omdat er te weinig 
ouderlingen zijn worden gemeenteleden ook door een aantal trouwe pastoraal mede-
werkers bezocht. Alle kostersdiensten worden door gemeenteleden verricht. De Hoek-
steen is een kleine gemeente met aandacht en respect voor elkaar. De sleutelwoorden 
in de visie op gemeente-zijn zijn: verbondenheid, ondanks verschillen onderling; ruim-
te, ook voor afwijkende inzichten en zorg voor de ander. 
 
Het is de gewoonte dat ‘nieuwe’ predikanten in de classis zich komen voorstellen. Op 
8 mei werden ds. Joke van Voorst en ds. Michiel de Zeeuw bevestigd als predikanten 
in de protestantse wijkgemeente i.w. Wilhelminakerk-Petruskapel te Dordrecht.  
Ds. De Zeeuw stelt zich voor. Hij heeft zijn vrouw Joke tijdens hun studie in Kampen 
leren kennen. Hij werd eerst predikant in Wommels en stond daar in dezelfde tijd als 
toen Geert Mak het boek schreef: ‘Hoe God verdween uit Jorwerd’.  Daarna kwamen 
Venlo en Zierikzee. De start in Dordrecht is heel plezierig ervaren. Joke houdt zich 
vooral bezig met kerkgeschiedenis en Michiel met preken en pastoraat. In Zierikzee 
was hij voorzitter van de classis. 

 
Niet onvermeld mag blijven de mededelingen van onze ge-
meenteadviseur, Nico Evers. Hij wijst ons erop dat we kunnen 
aangeven aan welke cursussen we behoefte hebben.  
En heel interessant zijn de regionale inspiratiedagen rond het 
thema: Anders vieren. Hoe kunnen gemeenten nieuwe impul-
sen geven aan de eredienst.  
Bij ‘anders vieren’ valt te denken aan diverse mogelijkheden 
in grote en kleine kring, binnen en buiten de gebaande paden, 
creatief en missionair, met aandacht voor nieuwe doelgroe-
pen.  

Voor alle informatie kunnen we bij Nico Evers terecht: evers@protestantsekerk.nl  
 
 
Namens de classis, Riet Smid,  
 
telefoon 078 681 35 39, e-mail: scriba@classisdordrecht.nl   

  Samen zingen in de Breepleinkerk 
 

Onder het motto : ' ZINGEN MAAKT BLIJ ' houdt de Breepleinkerk een  
 Koor-en samenzangdienst  op  zondag 12 juni   

waaraan medewerken:  
 het ‘Zaans Interkerkelijk Mannenkoor’  o.l.v Martin Mans,  

 piano Martin Mans, orgel Dirk Out, fluit Lydia van Mourik 
Voorganger ds. A. Vroomans, Delft   

De dienst begint om 17.00 uur    
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst is er al samenzang 

De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de Randweg in Rotterdam - Zuid 
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. De toegang is vrij! Van harte welkom! 

 
De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en tramlijn 25 , bus 77 

Zie ook www.breepleinkerk.nl 

mailto:evers@protestantsekerk.nl
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Samen zingen in de Open Hof 
 
Op zaterdagavond 11 juni a.s. zal voor de vakantieperiode de laatste 
“Samen Zingen in de Open Hof” georganiseerd worden. Dit keer dus niet op 
zondagmiddag, maar op zaterdagavond. Het thema luidt dan ook “Zingen 
naar de zomer” Dit keer met medewerking van maar liefst twee koren, na-

melijk het 150 leden tellende Christelijk Reiskoor “Holland Zingt” en The Martin Mans 
Formation. Dit bekende mannenkoor was al meerdere keren te gast in de Open Hof. 
Daarnaast wordt medewerking verleend door panfluitiste Carina Bossenbroeken en pi-
anist Mark Brandwijk. Het orgel wordt beurtelings bespeeld door beide dirigenten, na-
melijk Martin Mans en Adri Poortvliet.  
Mede door deze medewerkenden wordt er een zeer afwisselend programma aangebo-
den. Zo kunnen optredens verwacht worden van beide koren afzonderlijk, maar ook 
gezamenlijk. En solo’s van Martin Mans, Mark Brandwijk en Carina Bossenbroek. Maar 
natuurlijk ook samenzang van graag gezongen liederen. 
Zoals gebruikelijk kunt u ook nu weer het complete programma vooraf ontvangen door 
een e-mail te sturen naar leenkoster53@gmail.com. De aanvang is 20.00 uur en de 
avond duurt tot ongeveer 21.30 uur. De Open Hof staat aan de Schildmanstraat 72a te 
Hendrik-Ido-Ambacht. Ondanks de medewerking van twee koren en diverse solisten is 
ook nu de toegang gratis! Bij de uitgang is er echter wel een collecte.  
 
Voor meer informatie kunt u bellen met Leen Koster, tel 06 28 57 15 81 of stuur een 
email naar eerder genoemd emailadres. 

Wielrennen voor mensen die geraakt zijn door kanker 
  
De stichting Als kanker je raakt wil mensen, die door kanker zijn geraakt, ondersteu-
nen bij hun vragen omtrent zingeving, rondom leven en dood en (geloofs)
worstelingen. Meer over (het werk van) onze stichting kun je lezen op 
www.alskankerjeraakt.nl. Tevens hebben de oprichters van de stichting, ds. Arie van 
der Veer en Rita Renema-Mentink, het boek ‘Als kanker je raakt’ samengesteld dat je 
via deze site gratis kunt bestellen. 
  
Om dichterbij de mensen te komen, wil de stichting meer regionaal gaan werken. Zij 
wil hiervoor bestaande regioteams uitbreiden en nieuwe regioteams oprichten. Voor 
het organiseren en toerusten van deze teams is geld nodig en daarom organiseert de 
stichting o.a. het sponsor-wielerevenement ‘Sport4Hope’. 
  
Dit wielerevenement zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2016  en bestaat uit twee 
te fietsen routes: de IJsselmeerroute (260km) en de Markermeerroute 
(136km). Start- en finishlocatie is het Topsportcentrum in Almere. 
  
We willen van ‘Sport4Hope’ een groot succes maken en zijn daarom op zoek naar en-
thousiaste wielrenners die het een uitdaging vinden om één van de routes op 18 juni 
te fietsen en daarmee Als kanker je raakt financieel te steunen. Een mooie fietsdag 
en tegelijkertijd je inzetten voor het goede doel: een win-win situatie dus! 
  
Enthousiast? Ga naar onze website www.sport4hope.nl en deel het op je Face-
book ! Werf zo deelnemers voor dit evenement en/of schrijf je in en fiets mee! 
Volg ons ook op Facebook en Twitter! 
Bij voorbaat dank! 

Namens Sport4Hope,  
  
Cees de Mooij 
06-51500842 
ceesdemooij@alskankerjeraakt.nl 
  
Voor meer informatie en/of inschrijving: 
www.sport4hope.nl 
@Sport4hopeSport4hope 
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