
 juli-augustus 2017<<< >>> 41e jaargang no 7-8 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 

1 

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

Erediensten . . . . . . . . . . 2,3 

Bij de kerkdiensten, eindexamen. . . . . . . 4 

Vanuit de gemeente, zomervakantie predikant . . . . 5 

Verslag kerkenraadsvergadering, Wandeltocht GOT, Collectes. . 6,7 

Verjaardagen, Theologische vorming Gemeenteleden . . . 8,9 

Een welkome verrassing, Weerpraatjes, Bijbelleesrooster . . 10,11 

Inloopochtenden, bedankjes, Ontmoetingsavond 30+ . . . 12 

Openluchtdienst . . . . . . . . . . 13 

Inloopochtenden, kerkbalans, Chr.gemengd koor De Levensbron . 14,15 

In gesprek met… Jan Oosthoek . . . . . . . 16-18 

Deurcollecte maand juli, verantwoording giften CvK . . . 19 

Bazaar 2017, Kerstdoelenconcerten, Fiets/Wandeltocht ZWO . 20,21 

Bericht vanuit de jeugdraad, een stap verder. . . . . 22 

(Concert)agenda. . . . . . . . . . 23 

Stencilen:  

Maandag 28 augustus 2017 

Bundelen: 

Woensdag  30 augustus 2017 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand  

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 25 augustus 2017  

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 
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Van de redactie 
Voor u ligt het juli-augustus nummer van Rijsoord aan ‘t Woord. 

Zoals gebruikelijk een dubbel nummer. Alle informatie voor de 

komende twee maanden is erin vermeld. De zomer heeft inmid-

dels zijn intrede gedaan en we hebben al van heel veel warmte 

kunnen genieten! Velen van u gaan elders genieten van hun vrije 

tijd door middel van wandel– en fietstochten in binnen-en buiten-

land. 

Gelukkig is er voor de thuisblijvers ook veel te beleven! Zo gaan de inloopochtenden 

gewoon door tijdens het zomerseizoen en met GOT kunt u iedere maandagavond 

een gezellige wandeling door ons dorp maken! Ook ZWO heeft een wandel-en fiets-

tocht georganiseerd met pannenkoeken als afsluiting. Verderop in dit blad kunt er 

alles over lezen.  

Zoals gebruikelijk  beginnen we het zomerseizoen met de gebruikelijke barbecue en 

de openluchtdienst op het Koningsplein. 

Ik wens u een fijne, ontspannen zonnige vakantie toe en veel leesplezier met deze 

Rijsoord aan ‘t Woord.  
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Erediensten 

 

Zondag 2 juli 2017 

09.15 uur : Ontbijt met de kinderen van de Kindernevendienst 

   Leiding: Martine Versteeg 

09.30 uur : Mw. M. Pieterse, Nieuwerkerk a/d IJssel 

Oppasdienst : Natasja Janssen 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 9 juli 2017 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 16 juli 2017 

09.30 uur : Ds. A.M. Los, Oosterhout 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 23 juli 2017 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Zondag 30 juli 2017 

09.30 uur : Mw. Ds. E.E. Barendregt– Van Rietschoten, Dinteloord 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 6 augustus 2017 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J. IJsselstein 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag 13 augustus 2017 

09.30 uur : Mw. Ds. A.L. van der Zouwen– van Haaften, Sleeuwijk 

Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag  20 augustus 2017—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Chauffeurs : C. IJsselstein en M.C. Verveer 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

Zondag  27 augustus 2017 

09.30 uur : Mw. Ds. F. Wierdsma, Rotterdam 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren en Liane Janssen 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Bij de kerkdiensten 
 
Inmiddels ben ik terug van een korte vakantie (zie elders in dit blad), uitgerust en 
wel. Op zondag 9 juli hoop ik weer voor te gaan in de Opstandingskerk. Wellicht is er 
in deze zomertijd wat ruimte voor een thematische aanpak en creativiteit in de litur-
gie, voor vernieuwing. Ik zal daarover nadenken. Verder zorgen de gastvoorgangers 
uiteraard al voor de nodige afwisseling. 
 
Zo gaat op zondag 2 juli mw. M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel bij ons voor 
in een dienst van Woord en Gebed. 
 
Op zondag 9 juli hoop ik zelf weer voor te gaan.  
 
Op zondag 16 juli is ds. A.M. Los uit Oosterhout onze voorganger. 
 
Op zondag 23 juli zal ik zelf voorgaan. 
 
Op zondag 30 juli zal mw. ds. E.E. Barendregt-van Rietschoten, uit Dinteloord, bij ons 
voorgaan. 
 
Op zondag 6 augustus is de dienst opnieuw aan mijzelf toevertrouwd. 
 
Op zondag 13 augustus ontvangen wij mw. ds. A.L. van der Zouwen-van Haaften, uit 
Sleeuwijk, in onze Opstandingskerk.  
 
Op zondag 20 augustus vieren wij het Heilig Avondmaal. In de catechismus wordt het 
Heilig Avondmaal behandeld onder de afdeling van de dankbaarheid, en terecht. De 
Rooms-Katholieke kerk gebruikt het woord ‘eucharistie’, van oorsprong een Grieks 
woord dat ‘dankbaarheid’ betekent. Als wij het Heilig Avondmaal vieren, dan staan 
wij in een lange en grote christelijke traditie van dank aan de Heer van ons leven. Het 
is van alle tijden en plaatsen, zeggen we dan. En nu dus ook op deze zondag, in onze 
kerk.  
 
Op zondag 27 augustus zal mw. ds. F. Wierdsma uit Rotterdam onze voorganger zijn. 
 
Laten wij in deze tijd van vakanties de lofzang gaande houden en het Evangelie in ere. 
Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

ds. Herman Offringa 

Eindexamen 
 
Het schoolexamen is belangrijke gebeurtenis in het leven van jongeren. We willen ook op 
deze plaats degenen die hun diploma haalden daarmee van harte geluk wensen, en na-
tuurlijk een mooie lange vakantie.  
Sommigen moesten misschien nog een herexamen doen, en we hopen dat deze herkan-
sing is geslaagd. Anderen zullen het examenjaar nog eens over moeten doen, dat is min-
der leuk.  
In de kerk blijven wij elkaar steunen, wie je ook bent en waar je ook gaat. Of je nu aan 
een nieuwe opleiding mag beginnen of gaat studeren, of nog een jaar de oude vertrouw-
de dingen langs moet lopen. Doe je best, kies je eigen weg. Ga met God en Hij zal met 
je zijn. 

ds. Herman Offringa 
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Vanuit de gemeente 
 
Mw. N. Kroos-Biesbroek (Mauritsweg) en dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg) mochten 
weer thuiskomen. Wij wensen hen een goed herstel toe. 
 
Wij denken in dit stukje aan de gemeenteleden die een slecht medisch bericht hebben 
ontvangen, persoonlijk of in de directe omgeving. 
Voor allen die examen gedaan hebben en geslaagd zijn hierbij onze felicitaties. Voor 
hen die toch nog een herkansing hebben gekregen sterkte met het wachten op de 
nieuwe uitslag. Diegene die het niet gehaald hebben 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 vanuit de wijkteams, 
Elselien van Gameren. 

Zomervakantie predikant (deel 2) 
 
Het eerste deel van mijn vakantie is inmiddels achter de rug. Te voet of met de fiets 
maakte ik een paar mooie lussen in de omgeving: ons nieuwe Waalbos, achter de molen; 
de Krimpenerwaard; de Alblasserwaard. Ook bracht ik een bezoek aan de familie in 
Zeeland en het Westland; een avond bijpraten met een oude schoolvriend in Amsterdam; 
heerlijk een boek achter elkaar uitlezen. En er was in juni goed weer, dat hebt u ook ge-
merkt.  
Mijn tweede vakantieperiode is vanaf maandag 7 augustus t/m donderdag 17 augustus 
2017. Na afloop zal ik daar verder over informeren. Tijdens mijn vakantieweken is uw 
wijkouderling het eerste aanspreekpunt voor pastorale berichten, zoals een geboorte, 
ziekenhuisopname dan wel thuiskomst, of een situatie van overlijden. De ouderling kan 
dan de eerste pastorale aandacht geven en helpt u zo nodig bij het zoeken van een pre-
dikant. Indien gewenst kunnen de pastoralia een plaats krijgen in de kerkdienst, als me-
dedeling of bij de voorbeden. Zo zijn wij samen onderweg.  
Rest mij u allen een mooie en zo mogelijk rustige vakantietijd toe te wensen. Wie verder 
weg gaan wens ik een goede reis en een wel thuis! 

ds. Herman Offringa 

Contact met de predikant 
Wie iets aan mij wil vragen of doorgeven kan dat doen door me in de wandelgang aan 

te spreken. Via een briefje of e-mail kan dit natuurlijk ook. Als u mij telefonisch wilt 

bereiken, dan kan dat op mijn werkdagen dinsdag t/m vrijdag. Tussen 8.30-9.00 uur 

maakt u de meeste kans me thuis (Vlasstraat) te treffen. Aan het begin van de avond 

kan ook, tussen 19.00-19.30 uur (behalve op dinsdagavond, vanwege catechisatie). 

Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over pastorale zaken, maak ik graag 

een afspraak met u of met jou. 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 juni 2017 
  
De voorzitter opent de vergadering. Ds. Offringa leest Matheus 28: 16-20 waarna de 
voorzitter voorgaat in gebed. De notulen van de vorige vergadering worden vastge-
steld. 
De ingekomen stukken worden verdeeld. Er is een vragenlijst ontvangen van de PKN 
over het jeugdwerk. Deze wordt ingevuld en ingeleverd bij de PKN. Verder is de scho-
ling van predikanten gewijzigd. Het scholingsplan van onze predikant wordt volgens 
de aanpassingen opgesteld en besproken in de komende vergadering. 
 
In de vergaderingen van de wijkteams is het groot huisbezoek nabesproken. Verschil-
lende gemeenteleden hadden gezegd het plenaire nagesprek te missen. Dit jaar was 
hier echter bewust voor gekozen. Het is jammer dat de opkomst niet zo groot was. 
Mogelijk is het tijd om de vorm van het groot huisbezoek aan te passen. De wijkouder-
lingen en de wijkteams zullen dit bespreken en eventueel met een voorstel komen.  
Verschillende gemeenteleden zijn geopereerd. Gelukkig zijn de operaties goed ge-
gaan. Enkele gemeenteleden zijn tijdelijk nog in een verpleeghuis of zorghotel. Een 
van onze gemeenteleden wordt 100 jaar. Onze predikant is met vakantie van 7 t/m 26 
juni en van 7 t/m 17 augustus.  
 
De website van onze kerk wordt op korte termijn vernieuwd. Het is fijn dat leden van 
onze gemeente zich hiervoor willen inzetten. Het College van Kerkrentmeesters meldt 
dat een groot deel van het bedrag dat aan VVB was begroot, is ontvangen. 
 
De liturgiecommissie heeft in de vergadering mogelijke modernisering van de kerk-
diensten opnieuw besproken. Diverse ideeën zijn geopperd. Dit zal ook terugkomen in 
de terugkoppeling aan de gemeente in september. Gebleken is dat het kerkbezoek 
iets achteruit is gegaan. Dit is met name veroorzaakt door ziekte van verschillende 
gemeenteleden.  
 
De kerkenraad heeft de samenstelling van de Jeugdraad kort besproken omdat enkele 
leden hebben aangegeven te stoppen met dit werk o.a. vanwege een verhuizing. Bin-
nen de Jeugdraad zal mogelijke opvolging besproken worden.  
Een groepje jongeren heeft de kerkenraad benaderd met de vraag om opnieuw een 
jeugdsoos te kunnen starten. De kerkenraad is positief over het idee en enkele leden 
van de kerkenraad zullen met dit groepje het gesprek aangaan.  
 
De kerkenraad ontvangt regelmatig de voorbede voor vluchtelingen. De tekst van deze 
voorbede is echter vaak zo lang dat deze lastig correct in te passen is in het gebed 
van de voorgaande predikant. De volledige tekst wordt voortaan opgehangen aan het 
mededelingenbord. Een deel van de voorbede zal de voorgaande predikant dan opne-
men in zijn gebed.  
 
De kerkenraad had oorspronkelijk het idee om de evaluatie van de aanpak m.b.t. de 
toekomst van onze kerk te bespreken met de gemeenteleden voor de zomervakantie. 
Door omstandigheden is dit niet haalbaar,  zodoende besluit de kerkenraad de evalua-
tiebijeenkomst te laten plaatsvinden na de kerkdienst op de tweede zondag van sep-
tember. De gemeenteleden zullen hiervoor per adres een uitnodiging ontvangen. 
Aan het eind van de vergadering gaat mevrouw Van Gameren voor in gebed. De voor-
zitter sluit de vergadering.  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 

Martha Verveer 
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Opbrengst Collectes 
 
21-05-2017 Kerk € 143,22 
 Onderhoud gebouwen € 128,75 
 Missionairwerk €   47,30 
 
25-05-2017 Kerk € 105,55 
 
28-05-2017 Diaconie (Avondmaalscollecte) € 173,70 
 Onderhoud gebouwen € 116,40 
 Missionairwerk €   68,75 
 
04-06-2017 Zendingscollecte Kerk in Actie € 194,65 
 Onderhoud gebouwen € 161,05 
 Eigen jeugd €   55,45 
 
11-06-2017 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 163,35 
 Onderhoud gebouwen € 151,30 
 Eigen jeugd €   62,80 
 
18-06-2017 Kerk in Actie Binnenlands diaconaat € 156,90 
 Onderhoud gebouwen € 118,30 
 Eigen jeugd €   58,15  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Wekelijkse wandeltochten met G.O.T. 
 

De commissie Gemeenteopbouw en Toerusting is druk bezig met het bedenken van 

allerlei activiteiten in onze gemeente.  

Na de barbecue van 1 juli (u komt toch ook?) beginnen we maandagavond 3 juli met 

een nieuwe activiteit: we gaan met elkaar een uurtje wandelen.  

 

Dat wandelen goed is voor je hart, bloedvaten, bloed-

druk, cholesterol, botten, spieren, gewicht, geheugen 

en humeur weet iedereen inmiddels. Dus daar gaan we 

het niet verder over hebben. 

 

We wandelen elke maandagavond. We verzamelen met 

onze wandelschoenen aan  om 19.00 uur op het kerk-

plein en daarvandaan lopen we richting het Waalbos of 

een andere route. Rond 20.00 uur zijn we weer terug 

bij de kerk.  

Aanmelden hoeft niet.  

Leden van GOT zijn elke maandag aanwezig. Het gaat 

altijd door behalve bij heel slecht weer. 

Doet u mee? Gezellig! 

Tot maandag! 

Uw commissie GOT 
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Verjaardagen juli 
 
7 juli 1942 
De heer C. IJsselstein 
Mauritsstraat 4 
2988 EE  Rijsoord 
 
7 juli 1942 
De heer J. IJsselstein 
Vlasstraat 13 
2988 XR  Rijsoord 
 
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 

 
 
 

 

Verjaardagen 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 
 
 
20 augustus 1941 
Mevrouw N. Kroos-Biesbroek 
Mauritsweg 54 
2988 AL  Rijsoord 
 
 
22 augustus 1941 
Mevrouw M.L. van der Burg-Streefkerk 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ  Ridderkerk 
 
31 augustus 1926 
Mevrouw  M. van Wingerden-Blaak  
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 
 
 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

9 

 

Theologische Vorming 

Gemeenteleden en geïnteresseerden 

Rotterdam 

 

 

 

In het seizoen 2017-2018 starten er weer driejarige basiscursussen theologische vor-
ming: één op maandagavond 4 september en parallel daaraan één op dinsdagochtend 5 
september a.s. Deze cursussen worden gegeven in kerkgebouw  “de Hoeksteen”, Rivier-
weg 15 te Capelle aan den IJssel, (bereikbaar met de metro). Men komt wekelijks bijeen 
van september t/m mei, buiten de schoolvakanties. 
Op 28 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseerden 
die deelname overwegen. 
Tevens zijn er diverse korte cursussen (2-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden 
door: 
 
“Wanneer is ons leven voltooid? En wat dan?”, mw. drs. R. Oldenboom, dinsdagochtend 
5/9, 12/9 en 19/9 (2017); 
“Wie is Jezus Christus? Eén vraag en vele antwoorden”, dr. E.P. Meijering, dinsdagoch-
tend 26/9, 3/10 en 10/10 (2017); 
“Luther, geld, goed en samenleven”, drs. J.C. Blankers, maandagavond 23/10 en 30/10 
(2017); 
“Luther, geen droge dogmaticus maar een existentieel theoloog”, drs. A.S.J. Smilde, 
dinsdagmorgen, 7/11, 14/11 en 21/11 (2017); 
“Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur”, dr. J.C. de Bas, maandagavond 4/12, 
11/12 en 18/12 (2017); 
“Mensen onderweg tussen gisteren en morgen: de Bijbelboeken Numeri en Deuteronomi-
um nader bekeken”, drs. A.J.O. van der Wal, dinsdagmorgen 9/1, 16/1 en 23/1 (2018); 
“Op reis door de kerkelijke kaart van Nederland”, drs. J.E. Schelling, dinsdagmorgen 6/2, 
13/2 en 20/2 (2018); 
“Rabbijnse Midrasj: koning David – herder, strijder en psalmist”, mw. drs. E. Schorer, 
dinsdagmorgen 13/3, 20/3 en 27/3 (2018); 
“Prof. Dr. K.H. Miskotte, theoloog in de branding”, drs. J. Robbers, dinsdagmorgen 10/4, 
17/4 en 24/4 (2018). 
De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk), Springer-
straat 340 te Rotterdam-Alexander, op maandagavond van 19.15 - 21.30 uur en op dins-
dagmorgen van 10.00 -12.30 uur. 
 
Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden. 
 
Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is 
van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen. 
 
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.tvgrotterdam.nl 
Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail:  tvgrotter-
dam@online.nl of bellen met mw. Koole, tel. 0167-536671.  
 

 

 

mailto:tvgrotterdam@online.nl
mailto:tvgrotterdam@online.nl
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Een welkome verrassing!  
 
Weet u nog waar eens de molen in het centrum van Rijsoord stond?  
Het was aan het begin van de Waaldijk. Naast de molen woonde molenaar Gerrit de 
Kool.  
Na zijn overlijden heeft zijn dochter Riet met haar man Piet de Ruiter naast de molen 
en aan de Waal een nieuw huis laten bouwen. Haar moeder 
woonde bij haar in. Zij heeft daar tot aan haar overlijden kun-
nen wonen.  
Riet was een echte Rijsoordse en zeer begaan met alles in en om 
onze Gereformeerde Kerk en het dorp Rijsoord.  
   
Riet is overleden op 8 juli 2016.  
Tot onze verrassing en blijdschap heeft zij onze kerk een aan-
zienlijk bedrag nagelaten, te weten € 50.000,00 waarvoor we 
haar postuum zeer erkentelijk zijn.  
   
Namens de kerk  
Jan de Koning, voorzitter College van Kerkrentmeesters 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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 

 

Weerpraatjes…. 

 Je hebt een mate van donkerheid nodig, om de sterren te kunnen zien 

 Als je altijd met je gezicht naar de zon loopt, zal de schaduw achter je vallen 

 't giet zoals het giet. Giet het niet dan is het droog 

 Als het regent is het nat en als het vriest is het glad 

 Valt de regen in mei, is april reeds voorbij 

 Wat nu valt, valt straks niet meer 

 Mik op de maan, zelfs als je mist zul je tussen de sterren belanden 

 Als de eenden kwaken in het riet, dan regent het………………of niet 
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NBG Bijbelleesrooster augustus 

  1 augustus Matteüs 14: 1-12 

  2 augustus Matteüs 14: 13-21 

  3 augustus Matteüs 14: 22-36 

  4 augustus Matteüs 15: 1-11 

  5 augustus Matteüs 15: 12-20 

  6 augustus Jeremia 16: 1-13 

  7 augustus Jeremia 16 : 14-18 

  8 augustus Jeremia 16 : 19-17:8 

  9 augustus Jeremia 17 : 9-18 

10 augustus Jeremia 17 : 19-27 

11 augustus Jeremia 18 : 1-12 

12 augustus Jeremia 18 : 13-23 

13 augustus Jeremia 19: 1-15 

14 augustus Jeremia 20 : 1-6 

15 augustus Jeremia 20 : 7-18 

16 augustus Jeremia 21: 1-10 

17 augustus Jeremia 21: 11-22:9 

18 augustus Jeremia 22: 10-23 

19 augustus Jeremia 22: 24-23:8 

20 augustus Jeremia 23: 9-24 

21 augustus Jeremia 23: 25-40 

22 augustus Psalm 54 

23 augustus Matteüs 15: 21-28 

24 augustus Matteüs 15: 29-39 

25 augustus Matteüs 16: 1-12 

26 augustus Matteüs 16:13-20 

27 augustus Matteüs 16: 21-28  

28 augustus 1 Korintiërs 15: 1-11 

29 augustus 1 Korintiërs 15: 12-28 

30 augustus 1 Korintiërs 15: 29-49 

31 augustus 1 Korintiërs 15: 50-58 

NBG Bijbelleesrooster juli 

 1 juli Jesaja 30: 1-14 

  2 juli Jesaja 30 : 15-26 

  3 juli Jesaja 30 : 27-33 

  4 juli Jesaja 31 : 1-9 

  5 juli  Matteüs 10: 34– 11: 1 

  6 juli Matteüs 11: 2-15 

  7 juli Matteüs 11: 16-30 

  8 juli Psalm 13 

  9 juli Jeremia 11: 18– 12: 6 

10 juli Jeremia 12: 7-17 

11 juli Jeremia 13: 1-14 

12 juli Jeremia 13: 15-27 

13 juli Jeremia 14: 1-10 

14 juli Jeremia 14: 11-22 

15 juli Jeremia 15 : 1-9 

16 juli Jeremia 15: 10-21 

17 juli Matteüs 12 : 1-8 

18 juli Matteüs 12: 9-21 

19 juli Matteüs 12: 22-32 

20 juli Matteüs 12: 33-42 

21 juli Matteüs 12: 43-50 

22 juli Matteüs 13: 1-15 

23 juli Matteüs 13: 16-23 

24 juli Matteüs 13: 24-33 

25 juli Matteüs 13: 34-46 

26 juli Matteüs 13: 47-58 

27 juli Jesaja 32: 1-8 

28 juli Jesaja 32: 9-20 

29 juli Jesaja 33: 1-16 

30 juli Jesaja 33: 17-24 

31 juli Psalm 63 

6 juli:  
 
De regenboog is het teken van Gods trouw.  
 
Ook al vergeten mensen God,  
hij laat hen niet los. 
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BEDANKT 
 
Mede door alle goede wensen, kaarten en 
bloemen is mijn herstel na de tweede heup-
operatie weer heel voorspoedig gegaan. 
Hartelijk dank, het heeft mij goed gedaan. 
 
Jan de Koning 

 
Ontmoetingsavond 30+ 

 
Wat was de soosavond van vrijdag 9 juni toch gezellig! 
 
Onder leiding van Cora en Didi was de avond weer perfect 
georganiseerd. Wij vergaten dat de tijd wel voortging. 
 
Alle medewerkers ook vanaf deze plaats: bedankt voor 
jullie inzet!! 
 
Speciaal bedanken wij Cora en Didi nu beiden na twee jaar aan de soos te hebben meege-
werkt deze verder alleen als gast zullen bezoeken. 
 
Fijn dat alle andere teams ook het komend seizoen weer paraat zullen zijn en dat Arie en 
Marian de Vree de vrijgekomen data gaan invullen. 
 

 
Noteer alvast in de agenda: 

 
Vrijdag 8 september vanaf 20.00 uur ontmoetingsavond 30+ 

 
Achter de bar staan dan Dick Alblas en Gerard Lodder. 

 
Wij zien er naar uit u boven in de Fontein te ontmoeten. 

 

 

Hartelijk dank voor alle mooie kaarten, bloe-

men, gedichten en bezoeken in de tijd dat ik 

in het verpleegtehuis verbleef. Dit was hart-

verwarmend.  

Zeer dankbaar ben ik dat ik weer thuis in Rijs-

oord mag zijn om verder te herstellen.  

 

Hartelijke groet, 

 

Kor Klootwijk 
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Openluchtdienst 2 juli op het Koningsplein met als thema:  
Maak jij het verschil? 

 
2 juli is het weer zover en wordt op het Koningsplein weer de jaarlijkse Openlucht-
dienst gehouden. 
In hoeverre kunnen we als christenen het verschil maken in deze roerige tijd waarin 
er steeds meer agressie, angst en verdeeldheid heerst. Door onze levenswijze als 
christenen kunnen we verschil maken door ons niet gek te laten maken om wat er om 
ons heen gebeurt maar op God te vertrouwen. 
 
Het is dit jaar de 12e keer dat we dit mogen organiseren; we zijn blij dat dit ook door 
de gemeente steeds weer mogelijk wordt gemaakt. 
Het doel van de openluchtdiensten is dat de hele gemeenschap het evangelie kan ho-
ren en dat dit ook gedragen wordt door alle kerken die het christelijk geloof willen 
uitdragen. 
 
De voorganger in deze dienst is evangelist Pieter Mostert uit Alblasserdam.  
Het jongerenkoor o.l.v. Jennifer van der Hoek uit Ridderkerk zal aan de dienst mede-
werking verlenen. 
Verder werkt ook het muziekkorps van Harpe Davids aan de dienst mee; deze zal zor-
gen voor de muzikale ondersteuning van de samenzang, ze zullen ook eigen nummers 
spelen. 
 
De organisatie van de openluchtdiensten wordt momenteel ondersteund door: Leger 
des Heils, Prot. Gemeente te Bolnes, Prot. gemeente de Levensbron, Prot. Gemeente 
Christus is Koningkerk, Volle Evangelie Gemeente “De Kern, Herv. gemeente  Goede 
Herderkerk, Herv. Gemeente te Rijsoord, geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk), 
de Herv. Singelkerk en de Geref. Kerk te Rijsoord. 
 
De dienst begint om 14.00 uur maar enkele minuten daarvoor zal het koor al enkele 
liederen zingen. 
Het is wel aan te raden een (klap)stoel mee te nemen en ook een parasol kan nuttig 
zijn. 
 
De diensten worden financieel ondersteund door een bijdrage van de deelnemende 
geloofsgemeenschappen en een subsidie vanuit de gemeente. 
Deze ziet het belang in van een interkerkelijke activiteit welke voor de hele bevolking 
van Ridderkerk toegankelijk is. 
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd om 2 juli deze dienst bij te wonen. 
 
Met vriendelijke groet 
Openluchtdienstcommissie, 
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In dit zomernummer van Rijsoord aan ’t Woord kunt u lezen dat de inloopochtenden 

ook in de zomermaanden gewoon ELKE eerste en derde donderdag van de maand wor-

den gehouden. Al een paar jaar wordt er geen zomerstop gehouden. Juist als veel ver-

enigingen en clubs stilliggen, familie en vrienden vanwege vakantie afwezig zijn, kan 

even een kopje koffie of thee drinken in de Fontein een welkome afleiding zijn.  

Na de koffie gaan er enthousiastelingen sjoelen, terwijl anderen liever een spelletje 

Rummikub spelen.   

Ook zijn er gasten die gewoon wat met elkaar blijven praten. Het kan en mag alle-

maal. Als u nog nooit geweest bent moet u toch echt eens een keertje geheel vrijblij-

vend komen kijken. De groep die heel regelmatig komt is niet zo groot en daarom kun-

nen er nog genoeg mensen bij. Hoe meer zielen, hoor meer vreugd immers! U bent 

van harte welkom. 

Hieronder een overzicht van alle inloopdata voor de rest van 2017 op elke eerste en 

derde donderdag van de maand: 

 6 juli 2017   7 september 2017  2 november 2017 
 20 juli 2017 21 september 2017 16 november 2017 
 3 augustus 2017       5 oktober 2017   7 december 2017 
17 augustus 2017     19 oktober 2017 21 december 2017 
 

Wilma Barnard, coördinator 

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 2017”. 
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand juli zal 
plaatsvinden op 28 juli 2017 en van de maand augustus op 28 augustus 2017. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) 
is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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Tussenstand per 23 juni 2017: 
 
Door 157 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 69.091,56. Hartelijk dank daarvoor!  
Van 52 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt  ons helpen door het formulier met uw toezegging via de post te retourneren 
naar ons adres: postbus 2033, 2980 CA Ridderkerk, t.a.v. College van kerkrentmees-
ters.  
U kunt het formulier ook in een gesloten enveloppe afgeven bij 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 2017” (het formulier hoeft u dan niet meer in te 
sturen). Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester 

Het Christelijk Gemengd Koor “de Levensbron” 
 
 Het Christelijk Gemengd Koor “de levensbron” is geen jong koor. Iedereen is welkom die 
graag christelijke liederen zingt en daarbij niet al te goed noten kan lezen. 
 
Zingen werkt ontspannend en is goed voor je lijf; denk aan het gebruik van de longen, 
hart en stembanden. 
We repeteren op dinsdagavond in het kerkgebouw van de levensbron waarbij deze sinds 
kort om half acht beginnen en eindigen daarmee om half tien. 
Na ongeveer een uur wordt de repetitie onderbroken voor een koffie-/ theepauze. 
We werken mee aan kerkdiensten en zingen ook graag in verzorgingstehuizen.  
Dit jaar, op 13 januari bestonden wij 50 jaar; dat zal worden gevierd met een jubileum-
concert wat op 4 november zal worden gehouden. 
Aan dit concert zal ook The Credo Singers uit Rotterdam medewerking verlenen ook om-
dat onze dirigent, Bert Kruis, dirigent van dat koor is. 
Bert Kruis is een vakbekwame dirigent die het koor kwalitatief heel goed op niveau weet 
te houden; hoeveel moeite dat soms kost laten we aan uw verbeelding over. 
Ons repertoire is breed religieus, we zingen niet alleen psalmen maar ook voor een orato-
rium draaien we onze hand niet om. 
Wij zouden graag nieuwe leden welkom willen heten, vooral bassen en tenoren kunnen 
we goed gebruiken. Uiteraard zijn ook alten en sopranen van harte welkom. De leeftijd is 
niet belangrijk maar toch verwelkomen we graag nieuwe leden in de leeftijd van 55 – 70 
jaar, jonger mag natuurlijk ook. 
 
Naast het zingen en instuderen zijn ook de sociale kontakten heel belangrijk. 
Kom eens langs tijdens een repetitie, proef de sfeer. Het kost niets maar levert naast 
wellicht nieuwe kontakten ook gezelligheid op. 
Bent u nieuwsgierig geworden? 
Bel met onze voorzitter Marianne Nijman (0180-424844) of Johan Vlietstra (0180-425817) 
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In gesprek met...  
  

 

Aan het woord:  

Dhr. Jan Oosthoek 

Jan werd geboren op 31 maart 1934 aan de Lagen-

dijk, ergens tussen de Noodslachting en de Lagendijkse kerk. Het gezin bestond uit 

vader Job Oosthoek, moeder Leentje Stip en 9 kinderen, vier meisjes en vijf jongens. 

Van dit gezin zijn er nu nog drie in leven, waaronder Bep Bezemer- Oosthoek, ook een 

gemeentelid van ons.  

Vader Job werkte bij Floor de Jong, een tuinderij in de Zwaan. Moeder zorgde voor 

het gezin.  

Naast zijn werk op de tuinderij was vader Job druk met zijn eigen ‘tuinderij’. Er was 

een grote tuin achter het huis, die werd ieder jaar in het voorjaar eerst vol gezaaid 

met radijs. Na het kiemen ging er een doek overheen om zo vroeg mogelijk zoveel mo-

gelijk radijs te kunnen oogsten. 

Als de radijs goed was werd iedereen vroeg uit bed gehaald om te helpen. De jongens 

moesten radijs bossen, de meisjes moesten de radijs spoelen. Jan herinnert zich nog 

dat Broer Piet er een vreselijke hekel aan had. Zodra de tuin weer leeg was werden 

sla en stoksnijbonen geteeld. Alle geplukte snijbonen moesten keurig recht in het bak-

je gelegd worden. Alle oogst werd door vader Job gebracht bij Arie van der Waal, de 

plaatselijke marktkoopman. . De tuin bracht ieder jaar 500-600 gulden op, dat was in 

die tijd heel veel geld.  

In die tijd was er nog een echte werkgever-werknemer relatie. In de 17 jaar dat vader 

Job bij Floor de Jong werkte is hij het één keer echt verslapen. Floor de Jong heeft 

toen de hele ochtend niet meer tegen hem gepraat. Eén keer had Job een nieuwe 

manchester broek aan. Dat werd hem kwalijk genomen: een arbeider die met een 

nieuwe broek aankomt op maandagmorgen…. 

Na 17 jaar ging vader Job bij Joost Huizer werken in het land en daarna bij Joris Hui-

zer, de latere zaadhandelaar. Ook hier waren mogelijkheden tot bijverdienste. Er 

moesten zaaibonen worden uitgezocht. In de kelder van het huis werden de zaaibonen 

opgeslagen. De kinderen werden allemaal rondom de tafel gezet en er werd een pan-

netje zaaibonen naar boven gehaald. De kinderen moesten daarna de zaaibonen uit-

zoeken. Ze zaten zo de hele week aan tafel, elke avond. Tegen tien uur mocht iemand 

de gevallen bonen op de grond oprapen en ging het gezin naar bed. Het pannetje werd 

later een zak van 50 kg….. er moest gewerkt worden.Moeder zorgde voor de koffie. 

Jan ging naar de School met den Bijbel bovenaan de Mauritsweg, Meester Faber was 

het hoofd. Daar heeft Jan zeven klassen doorlopen. Tijdens het zevende leerjaar 

kreeg Jan een ongeluk. Hij wilde achter een paard en wagen aanrennen onderweg 

naar school, maar dat ging mis. Hij bleef met z’n voet haken en vervolgens reed er 

een auto over de voet heen. Jan werd bij de Bellevue naar binnen gedragen. Zus Marie 

rende naar huis en vertelde moeder dat Jan doodgereden was. Dat bleek  gelukkig 

niet het geval. Dhr. Kranendonk van de Lagendijk was bereid om Jan in z’n auto naar 

het Eudokia ziekenhuis aan de Bergweg te brengen.  
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Een ziekenhuisopname van zes weken volgde. Hierdoor was het laatste rapport van 

het zevende leerjaar niet zo denderend.  

De achtste klas heeft Jan nooit doorlopen. Samen met een vriend besliste vader dat 

hun zonen nu wel de leeftijd hadden om te gaan werken. Vader Job heeft daar later 

nog straf voor gekregen, de achtste klas was verplicht in die tijd. 

De carrière van Jan begon bij Bakker de Geus in het Zwaantje. Jan bracht brood rond. 

Het werken bij Jos Huizer Zaden leek hem echter veel interessanter. Hier werkten im-

mers ook zijn vader, z’n broer en nog andere bekenden. Na twee weken nam Jan ont-

slag bij de bakker en vertrok naar de zaadhandel. Hier heeft Jan 50 jaar gewerkt.  

Na een jaar of 15 wilde Jan toch onderzoeken wat er verder nog te koop was in de we-

reld. Hij solliciteerde bij Shell en werd aangenomen. Hij ging daar ook veel meer ver-

dienen. Toen Dhr. Huizer op de hoogte werd gesteld van het aanstaande vertrek van 

Jan bood hij hem hetzelfde salaris als bij Shell, hij is toen gebleven. 

Jan is al sinds de lagere school bevriend met Jan van der Burg (de vader van Elselien 

van Gameren en Liane Janssen). Toen ze 15 jaar oud waren gingen de twee vrienden  

samen naar het circus in Rotterdam, op de Kruiskade. Daar kwamen ze twee leuke  

meisjes tegen uit Barendrecht: Plonie van der Jagt en Riet Romein. Plonie en Riet wa-

ren vriendinnen. De vonk sloeg wederzijds over en nog diezelfde avond gingen ze va-

ren op de Waal. Jan kreeg verkering met Plonie en Jan van der Burg werd verliefd op 

Riet Romein. 

Na zeven jaar verkering kregen Jan en Plonie een klein huisje toegewezen in de 

Zwaan. Er kon dus getrouwd worden.  

Jan werkte niet alleen bij Joris Huizer maar voor zijn werkdag bij Fa. Huizer begon 

had hij er al een halve werkdag opzitten op het land. Werken is het hele leven van 

Jan z’n grote hobby geweest, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. 

Na en aantal jaren werd Corine geboren. Daarna zag een jongetje het levenslicht, ze 

noemden hem Sjacco, helaas overleed hij kort na de geboorte. Een groot verdriet dat 

ze  altijd bij zich hebben gedragen. 

Na vier jaar werd er opnieuw een dochter geboren: Marleen. 

Marleen kreeg problemen met haar luchtwegen en daarom werd er een verhuizing ge-

pland naar één van de huizen van de Firma Huizer, achter aan de Rijksstraatweg. De 

verhuizing gebeurde op een bijzondere manier. Jan had wat tijd vrij op zijn werk, 

leende de vrachtauto, reed naar het kleine huisje en laadde daar de hele boel in, tot 

grote ontsteltenis van Plonie die nog niets had kunnen voorbereiden voor de verhui-

zing.  

Toen de kinderen klein waren gingen ze 13 jaar achter elkaar op zomervakantie naar 

Oostenrijk, naar  Villach in  Karinthie. Ze gingen dan altijd samen met het gezin van 

Mels de Vroed. Ze  reden er met de auto heen en verbleven in een pension. Jan denkt 

met heel veel plezier terug aan deze fijne vakanties.  

Toen Marleen en Coriene uit huis waren zochten Plonie en Jan het wat verder van 

huis. Samen met zus Sjanie en Piet gingen ze naar Griekenland, scooter rijden op Kos, 

naar Rhodos, lekker liggen aan het strand. Bijna alle Griekse eilanden zijn bezocht.  

In augustus 2004 werd bij Plonie borstkanker in een vroeg stadium ontdekt. Op 14 au-

gustus sloeg het noodlot toe. Na een operatie kreeg Plonie een longembolie en over-

leed. Jan bleef, na een gelukkig huwelijk van 43 jaar, alleen achter.  
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Na een bepaalde tijd ging Jan toch weer met vakantie. Samen met z’n schoonzus ging 

Jan cruises maken met de Holland America lijn. De cruises voerden naar de Noordkaap, 

en naar de Middellandse zee.  

Ook dichter bij huis werden vaarvakanties gehouden. Ook de Rijn, de Moesel en de Donau 

werden per cruiseschip verkend. Vorig jaar april ging Jan met z’n dochters en schoon-

zoons naar Dubai met de Costa ‘Splendour of the Seas’. Dat was een geweldige vakantie. 

Jan heeft prachtige foto’s die daarvan getuigen.  

Naast het werken was Jan ook actief in het verenigingsleven. Hij was 25 jaar lid van Sur-

sum Corda, hij speelde daar althoorn, trombone en bugel. Ook de schietvereniging loopt 

als een rode draad door het leven van Jan. Hij is al 70 jaar lid, waarvan ook 23 jaar als 

voorzitter. Hij kan zich herinneren dat hij een speech hield namens de vereniging toen 

burgemeester Verplancke afscheid nam. De burgemeester was beschermheer van de 

schietvereniging. Het bestuurswerk slokte zoveel tijd op dat Jan zelfs een  keer een va-

kantie ervoor heeft laten lopen. Hij ging met z’n schietvrienden alle schietwedstrijden af 

en was niet vaak thuis…  

Bij Huizer werkte Jan eerst op het land waar groente geteeld werd voor de zaadpro-

duktie. Hij werkte daar onder leiding van Jos en Bas Huizer en Wim van Gameren. Toen 

vader Job met pensioen ging volgde Jan hem op en stond hij achter de toonbank om de 

particuliere  klanten te helpen als zij zaad kwamen kopen. Ook werden hier de zendin-

gen voor de vertegenwoordigers klaar gemaakt .  

Na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en het afscheid bij zaadhandel Jos 

Huizer Zaden  heeft Jan nog 15 jaar gewerkt bij Fa. Van Gelder. Hier deed hij de voorbe-

werking voor de machinale snijderij van groenten. Hij begon s morgens om half twee.  

Jan heeft nooit een ambt bekleed in de kerk. Hij kan zich nog herinneren dat ouderling 

Van Bruggen langs kwam en zei : Jij doet al zo veel in het culturele gebeuren…...  

Helaas laat de gezondheid van Jan wel wat te wensen over. In 2012 werd hij getroffen 

door een beroerte. Er volgde een lange revalidatie in verpleeghuis Anthonius Ijsselmon-

de. Helaas is de beroerte niet zonder gevolgen gebleven, er zijn nogal wat restverschijn-

selen. Tot groot verdriet van Jan kan hij niet meer autorijden. Dit blijft heel moeilijk 

voor hem. Gelukkig kan hij nog wel fietsen, dit doet hij graag en vaak.  

Gelukkig is er een hechte kerkvriendenclub bestaande uit drie dames en Jan. Ze zien el-

kaar zeer regelmatig, zijn zelfs een aantal jaren met elkaar op vakantie geweest naar 

Oostenrijk tijdens de Kerstdagen. 

De vriendschap is ontstaan in de week vóór het overlijden van Plonie en is zeer hecht. 

Iedere week op zondag na kerktijd wordt er bij één van de vrienden koffie gedronken.  

Jan is niet eenzaam. Hij heeft goede vriendschap met z’n buurvrouw en heeft veel steun 

aan haar. Ook zijn dochters helpen hem zoveel mogelijk. Hij is zeer trots op hen en op 

zijn vijf kleinkinderen.  

Jan gaat graag naar de kerk: “Het is zo gezellig met de mensen.” Hij geniet erg van het 

orgelspel .  Ook het koffie drinken na de dienst vindt hij heel gezellig.  

 

Het lievelingslied van Jan is:  

Dankt, dankt nu allen God 
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Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet hier en in alle landen, 

die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, 
zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. 

  
Die eeuwig rijke God moge ons reeds in dit leven 

een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven. 
Die uit genade ons behoudt te allen tijd, 
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. 
Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. 

Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, 
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk. 

 
Deurcollecte maand juli  – bestemd voor de Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Versterk geloven in Egypte 
Kinderen uit christelijke gezinnen in Egypte vinden het lastig om zich staande te hou-
den in de islamitische omgeving waarin ze opgroeien. Daarom willen ze graag meer 
leren over de Bijbel en over het geloof. De kennis helpt hen om steviger in hun schoe-
nen te staan. De bijbelquiz van het Egyptisch Bijbelgenootschap, partner van Kerk in 
Actie, is dan ook een groot succes. Het Bijbelgenootschap organiseert de quiz al jaren 
via zondagsscholen. Afgelopen jaar deden meer dan honderdduizend kinderen in de 
leeftijd van 9 tot 12 jaar mee aan de quiz. Zij bestudeerden het boek Handelingen en 
vulden de vragen in het quizboekje in. Achtduizend kinderen wonnen en ontvingen als 
beloning een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. 
Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden. Nu zullen zo’n 
honderdvijftigduizend kinderen het boek Mattheüs bestuderen. Opnieuw ontvangen 
de winnaars een Nieuw Testament.  
De collecteopbrengst is bestemd voor het Egyptisch Bijbelgenootschap en andere zen-
dingsprojecten van Kerk in Actie. Geef ook, zodat meer kinderen op een speelse ma-
nier over de Bijbel leren. Want juist dan kan geloof groeien en onderdeel worden van 
het dagelijks leven. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 22 mei 2017 t/m 23 juni 2017) 
 
Via de Rabobank voor de kerk  €  50,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren voor de bloemen  €  15,00 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Bazaar 2017 
  
Voor het inzamelen van spullen is de opslag weer open op 
  
Zaterdag, 29 juli van 10.00 uur tot 11.00 uur 
  
en op 
  
Zaterdag, 26 augustus van 10.00 uur tot 11.00 uur. 
  
We hebben inmiddels al aardig wat DE-zegels mogen ontvangen, maar kunnen er zeker 
nog wel meer gebruiken om hier prijzen voor uit te zoeken voor het Rad Van Avon-
tuur. U kunt deze afgeven bij een van de leden van de bazaarcommissie. 
Kleding kunt u afgeven bij Ria Bode. 
 
Loten zijn inmiddels in omloop en te verkrijgen bij Marrie de Koning 
De kar van de kerk is nog steeds te huur voor € 5,= per dagdeel. Sleutel hiervoor is op 
te halen bij Henk, Ria of Diana. 
  
Met een vriendelijke groet van de bazaarcommissie, 
Dick, Henk, Sander, Dick, Kees, Janneke, Daphne en Diana 

Kerstdoelenconcerten 2017 

 

Zing mee in De Doelen te Rotterdam als 

projectlid met het  

Christelijk Gemengd Koor ‘Deo Cantemus’ 

o.l.v. Hans van Blijderveen.  

Dit jaar organiseert het koor voor de 50e 

keer de kerstdoelenconcerten.  

Wij nodigen belangstellende zangeressen 

en zangers uit om als project lid mee te 

zingen.  

De concerten zijn op: zaterdag 16 december, aanvang 14.00 uur, dinsdag 19 december, 

aanvang 20.00 uur, woensdag 20 december, aanvang 20.00 uur en zaterdag 23 december, 

aanvang 14.00 uur.  

Medewerkenden aan deze uitvoeringen zijn: het Christelijk Gemengd Koor ASAF uit Pa-

pendrecht, het Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria uit Urk o.l.v. Jaap Kramer, Marjo 

van Someren  (sopraan), André van Vliet (piano), André de Jager, orgel  en het  orkest 

l’Orchestra Particolare. De algehele leiding is in handen van onze dirigent Hans van Blij-

derveen.  

Informatie over repetities, kleding, kosten, inschrijving etc. vindt u op onze website: 

www.deocantemus.nl 

http://www.deocantemus.nl
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Wie fietst/wandelt er mee? 
 
Als ZWOE groep zijn we van plan om op zaterdag 26 augus-
tus a.s. een fietstocht te organiseren. 
Er zijn  diverse tochten bedacht: 5, 10 en ongeveer 20 km. 
De kortere afstanden zijn ook goed voor de lopers onder u/
jullie. 
De start is in de Fontein en vandaar sturen we u en jou op 
weg. 
We hopen dat er veel mensen meedoen. Ieder die zin in 
fietsen/lopen heeft is welkom. Dus: alle Rijsoordenaars,  
inwoners van Ridderkerk en heel Nederland zijn welkom!!!!!!!!!!!!!!!! 
Zegt het voort! En nodig uit. 
Tussen half 2 en 2 uur kan er gestart worden en voor de kortste afstand  tot half 3. 
Ook met een scootmobiel is de 5 en de 10 km goed te doen! 
Vanaf 4 uur staan er pannenkoeken klaar en is er wat te drinken. 
Mocht u/jij fietsen of wandelen niet zien zitten, dan bent u/jij toch welkom om een 
pannenkoek te komen eten. 
We vragen  een vrije bijdrage voor onze partnergemeenten in Rwanda. We hopen en 
verwachten natuurlijk dat u/jullie in de hoogte van de bijdrage je dankbaarheid tot 
uitdrukking brengt, dat je niet over Rwandese wegen hebt hoeven fietsen/lopen……. 
Opgave is noodzakelijk. Dat kunt u bij Wim en Wilma doen, telefonisch of per mail. En 
natuurlijk ook mondeling. Dat kan t/m zondag  20 augustus. 

Bij regenachtig weer is er vanaf half 3 een 
“regenprogramma”….maar natuurlijk schijnt 
de zon…. 
 
Nog een vraag: wie zou er thuis  wat pannen-
koeken willen bakken? Het aantal en eventuele 
kosten kunt u doorgeven aan onderstaande 
adressen. Mensen die niet meedoen met fiet-
sen/lopen mogen uiteraard wel pannenkoeken 
bakken!!!! 
 

 
Alles nog even op een rijtje: 
Wanneer : 26 augustus 
Waar : vanuit de Fontein , Rijksstraatweg 97 Rijsoord 
Tijd :  tussen half 2 en 2 uur 
Pannenkoeken : vanaf 4 uur 
Kosten :  vrijwillige bijdrage 
Opgaven :  Wim Ijsselstein, tel. 0180 421848, email: cootjewimijssel-
stein@kpnmail.nl 
Wilma Barnard, tel0180 427682, email :  wilmabarnardlieve@gmail.com 
 
 
Namens de ZWOE, 
 
Greet Lodder 
 

mailto:cootjewimijsselstein@kpnmail.nl
mailto:cootjewimijsselstein@kpnmail.nl
mailto:wilmabarnard@gmail.com
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BERICHT VANUIT DE JEUGDRAAD 
 
 
Beste gemeente,  
 
De maand mei was een leuke maand met allerlei activiteiten voor de jeugd. Op 
woensdag 3 mei was er in de Levensbron een Christelijk jeugdconcert waar de Band 
Trinity en Elly en Rikkert kwamen optreden. Deze twee concerten waren mede geor-
ganiseerd door de 4 SARI kerken. Onze jeugd mocht er naartoe. De beide concerten 
waren compleet uitverkocht en het was een feest! In totaal waren er rond de 1000 va-
ders en moeders met kinderen die mochten dansen en springen en samen "de wereld 
rond" gingen met de artiesten.  

 
 

 
 
Op 21 mei gingen we met 19 kinderen 
uit de vier verschillende kerken survi-
vallen in het klimpark in de Biesbosch. 
We hebben geklommen en via ziplines 
over het water heen getokkeld. Het was 
zeer spectaculair!!  
 
Daarna gingen we gezellig met zijn allen 
patat eten. Het leuke van deze dag was 
dat de christelijke jeugd elkaar kon ont-
moeten en ze zo hopelijk wat sneller bij 
elkaars jeugdactiviteiten kunnen gaan 
kijken.  

Kortom een zeer geslaagde dag! 
 
Bedankt namens de jeugd voor een ieder die heeft bijgedragen aan de jeugdcent! 
 
Groeten, 
 
Elize Kievit-Versteeg 
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(Concert) agenda 

  1 juli Voorplein kerk Jaarlijkse Barbecue 

vanaf 17.00 uur 

 

2 juli Bovenzaal Fon-

tein 

Afsluiting 

Kindernevendienst 

met ontbijt 

 

2 juli Koningsplein Openluchtdienst 

met thema: 

“Maak jij het  

verschil? “ 

Aanvang 14.00 uur 

voorganger Pieter Mostert 

m.m.v. Jongerenkoor o.l.v. 

Jennifer v.d.Hoek 

3 juli vanaf het voor-

plein 

Wekelijkse wandel-

tocht met GOT 

een uurtje met elkaar wan-

delen door Rijsoord 

Vertrek 19.00 uur 

6 juli 

20 juli 

3 augustus 

17 augustus 

De Fontein Inloopochtenden 

vanaf 10.00 uur 

 

29 juli 

26 augustus 

opslagruimte Inzamelen spullen 

voor bazaar 

van 10.00—11.00 uur 

26 augustus Start vanaf Fon-

tein 

tussen 13.30 en 

14.00 uur 

Fiets-en wandeltocht 

georganiseerd door 

ZWO 

Afsluitend pannenkoeken 

eten 

 

8 september Soosruimte Ontmoetingsavond 30+ Gezellige ontmoeting met 

hapje en drankje 

OPROEP MUZIKANTEN 
De opwekkingsgroep is op zoek naar gemeenteleden die het leuk vinden om het 

zingen van opwekkingsliederen muzikaal te begeleiden.  

Bespeelt u/ bespeel jij een muziekinstrument en wil je op 

een zondagmorgen he zingen van de opwek-

kingsliederen nog feestelijker maken door u/

jouw bijdrage? 

Geef je op bij Marian de Vree!!!  


