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Van de redactie 
Als u dit leest is de maand juni aangebroken. Vergeten is alle 

kou, bomen en planten staan in volle bloei, jonge vogeltjes 

zijn uit het nest gevlogen en wij kunnen genieten van de zo-

merzon en al het prachtigs wat de natuur ons schenkt. 

Veel activiteiten worden tijdens de zomermaanden tijdelijk 

onderbroken. De kindernevendienst houdt zijn jaarlijkse af-

sluiting met ontbijt, er wordt minder vergaderd.. zo kunnen we allemaal weer wat 

energie opdoen voor het komende seizoen. 

Veel jongeren hebben hun examens inmiddels afgesloten en zijn in gespannen af-

wachting van de uitslag. Succes gewenst!! 

Gemeenteopbouw– en Toerusting heeft weer de jaarlijkse Barbecue georganiseerd 

als afsluiting van het winterseizoen. U bent allen van harte welkom.  

De Bazaarcommissie legt u in dit nummer van uw blad uitvoerig uit waar de op-

brengst van de bazaar voor bestemd is. Uiteraard is er ook weer een interview met 

een echtpaar uit onze gemeente en heeft Wim van Gameren weer verteld over de 

Fontein.  

Veel leesplezier gewenst!!! 
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Erediensten 

 

Zondag 4 juni 2017—Pinksteren 

m.m.v. Roxanne Elshout—Fluitiste 

09.30 uur : Ds. G. H. Offringa 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Oppasdienst : Renske Baars 

Chauffeurs : P.Bezemer en C. IJsselstein 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Zendingscollecte Kerk in Actie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

 

Zondag 11 juni 2017 

09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink—van den Dool, Ridderkerk 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren, Liane Janssen 

Oppasdienst : geen oppasdienst  

Chauffeurs : J.J. de Koning en J. IJsselstein 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Kerk in Actie werelddiaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 

 

 

Zondag 18 juni 2017 

09.30 uur : Ds. J.C. van Westenbrugge, Hoek van Holland 

Kindernevendienst : Cora van Wingerden 

Oppasdienst : Mariëlle Janssen 

Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk in Actie binnenlands diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Bij de diensten 
 

Op zondag 4 juni vieren wij het Pinksterfeest. Het is de eerste zondag van de 

maand en dan lezen we de Tien Geboden. Vandaag zingen we deze tekst met lied 

310 uit het nieuwe liedboek. We lezen de boodschap van de uitstorting van de 

Heilige Geest uit Handelingen 2. Daarbij is gekozen Johannes 14:22-31a, aange-

vuld met Openbaring 22:6-21. Het thema van de morgendienst is: Ik versta je.  

Organist René Barnard zal de samenzang begeleiden. Roxanne Elshout speelt mee 

op dwarsfluit of op de panfluit. We willen elkaar zo bemoedigen in ons geloof: 

  

... door uw adem aangeraakt  

zingen wij tot Vader, Zoon en Heil’ge Geest  

die levend maakt! (Lied 726:6) 

   

Op zondag 11 juni gaat mw. ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool bij ons voor, zij is 

predikant in Pernis.  

  

Op zondag 18 juni zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons 

voorgaan. 

  

Op zondag 25 juni ontvangen wij mw. ds. M.L. Meijer uit Nieuwerkerk aan den 

IJssel als onze voorganger. Naast haar werk als predikant levert ds. Meijer bijdra-

gen aan het tijdschrift De Eerste Dag, een handreiking voor predikanten om kerk-

diensten voor te bereiden. Bij de lezing van de betreffende zondag schrijft zij iets 

vanuit de cultuur van vandaag, over film of een mooi gedicht. Ook schrijft zij iets 

met het oog op de kinderen in de dienst. Wij laten ons graag inspireren, en dan 

bedoel ik: wij als kérkgangers, en niet alleen de vóórgangers.   

  

Wensen wij elkaar goede en gezegende kerkdiensten toe! 

ds. Herman Offringa 

 
 

Zondag 25 juni 2017 

09.10 uur : Zingen van Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Mw. Ds. M.L. Meijer Nieuwerkerk a/d IJssel 

Kindernevendienst : Mirjam Bestebreurtje 

Oppasdienst : geen oppasdienst 

Chauffeurs : A.C.Alblas en Cl. Bezemer 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Zieken(t)huis 
Van onze zieken en herstellenden noemen wij:  
-op het moment van schrijven verblijft mw. T.A.J. van der Helm-Visser (Ds. Sleeswijk 
Visserstraat) in verpleeghuis Laurens Antonius in het centrum van Rotterdam. Voor de 
familie zou het fijn zijn als zij binnenkort iets dichter bij Rijsoord zou kunnen komen. 
-ook mw. N. Kroos-Biesbroek (Mauritsweg) is opgenomen in het Albert Schweitzer Zie-
kenhuis in Dordrecht. Er wordt gezocht naar een revalidatiecentrum waar zij verder 
kan herstellen. 
-dhr. K. Klootwijk (Rijksstraatweg) verblijft nog in verpleeghuis Smeetsland, afdeling 
Het Paviljoen.   
-dhr. B. Los (Vlasstraat) werd eind vorige maand met klachten van benauwdheid opge-
nomen in het ziekenhuis. Na een goede medische behandeling mocht hij weer naar 
huis terugkeren. 
-dhr. J. de Koning (Waaldijk) onderging een operatie aan zijn andere heup. De ingreep 
is opnieuw voorspoedig verlopen en hij mag thuis herstellen. 
 
De apostel Paulus beschrijft de gemeente van de Heer als een levend lichaam (1 Kor. 
12). Op die manier delen wij met elkaar in de zorgen en de vragen die er leven rond-
om onze kwetsbare gezondheid. Tegelijk delen wij in de blijdschap en de dankbaar-
heid bij herstel van krachten. Laten wij dan aandacht geven aan onze zieken en her-
stellenden, en aan hen die het anderszins moeilijk hebben, in hen opdragen in onze 
gebeden. 

ds. G.H. Offringa 

Vernieuwing 
Met enige regelmaat bezoek ik onze gemeenteleden in verzorgingshuis Reyerheem te Rid-
derkerk. De appartementen hebben één kamer en de wc/badkamer is klein. Dat is eigen-
lijk niet meer van deze tijd. Aafje en Woonvisie gaan de Reyerheem aanpassen aan de 
moderne wensen voor zorg, veiligheid en gezelligheid. Na de vernieuwing hebben de ap-
partementen een woon- en een slaapkamer, zijn rolstoeltoegankelijk en hebben dan een 
ruime wc/badkamer. De verbouwing neemt een half jaar tot negen maanden in beslag. 
Voor de huidige bewoners komt er tijdelijke huisvesting, zij moeten twee keer verhui-
zen. De werkzaamheden gaan deze zomer beginnen. De activiteiten in de recreatiezaal, 
zoals ook de weeksluitingen, kunnen gewoon doorgaan. Ik wens de bewoners van de 
Reyerheem, en in het bijzonder onze ouderen die er wonen, heel veel sterkte toe bij alle 
drukte die de verbouwing met zich mee brengt, en alle goeds op hun tijdelijke woon-
adres.  
 
Met het schrijven van dit stukje denk ik ook aan de vervanging van de duplexwoningen 
van Woonvisie aan de Ds. Sleeswijk Visserstraat en de Alewijnszstraat hier in Rijsoord. De 
bewoners hebben inspraak gehad bij de plannen, en op de tekening ziet alles er goed uit. 
Ook hier moeten bewoners tijdelijk verhuizen, ik ontving al enkele adreswijzigingen. Na 
de herbouw zullen zij terug verhuizen naar een gloednieuwe woning. Ook voor hen hoop 
ik dat alle werkzaamheden voorspoedig mogen verlopen, met niet al teveel oponthoud. 
De bewoners van beide straten, en in het bijzonder onze gemeenteleden die erbij be-
trokken zijn, wens ik daarbij sterkte toe.  
 

ds. G.H. Offringa 
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Zomervakantie predikant 
Ik plan mijn zomervakantie meestal direct na het Pinksterfeest. In mijn vrije weken ga ik 
graag enkele dagen naar de bergen om daar een pittige wandeltocht te maken. Dit jaar 
viel Pasen opnieuw vroeg, en dus ook  mijn vakantieperiode. Met de lengende dagen wel 
fijn, maar in de Alpen ligt er dan op 2000 meter hoogte vaak nog sneeuw, en dat is voor 
wandelaars een beetje riskant. Om die reden heb ik mijn zomervakantie dit jaar in 
tweeën geknipt. De eerste periode is vanaf zaterdag 10 juni t/m maandag 26 juni 2017. 
Tijdens deze dagen ga ik hier in de regio wat ontspannen, mogelijkheden genoeg. Als ik 
mooi weer heb, dan hebt u het ook.  
 
Mijn aanvullende vrije dagen neem ik op in de maand augustus. Ik zal u daar t.z.t. 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 predikant. Indien gewenst kunnen de pastoralia 
een plaats krijgen in de kerkdienst, als mededeling of bij de voorbeden. Rest mij u allen 
een goede zomer toe te wensen! 

ds. Herman Offringa 

Giften ontvangen door het College van Diakenen: 
 Via  Dhr. J. Uittenbogaard voor de Diaconie  € 10,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas, Penningmeester CvD. 

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

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

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

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

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

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

een afspraak met u of met jou. 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

E g.h.offringa@xs4all.nl 

 

Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen 

en met vernieuwde vreugd, want God deed grote dingen 

Eens gaf de heilige Geest aan velen heldenmoed 

Bid dat Hij ons vandaag verlicht met Pinkstergloed 

 

(Lied 672 Nieuwe liedboek) 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Opbrengst Collectes 
 
30-04-2017 Diaconie € 190,75 
 Onderhoud gebouwen € 165,40 
 Eigen jeugd €   62,20 
 
07-05-2017 Kerk € 399,65 
 Onderhoud gebouwen € 116,37 
 Missionairwerk €   53,75 
 
14-05-2017 Diaconie € 152,50 
 Onderhoud gebouwen € 206,00 
 Missionairwerk €   60,15  
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 29 april 2017 t/m 19 mei 2017) 
 
Via de Rabobank voor de kerk  € 1000,00 
Via mw. W.C. Barnard-Lieve voor de kerk  €     10,00 
Via dhr. J.W. Uittenbogaard voor de bloemen  €     10,00 
Via mw. H.D. Uittenbogaard-Rijkenbarg voor de bloemen  €       5,00 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

 
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 juni zal 
plaatsvinden op 28 juni 2017. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of 
RSIN) is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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In gesprek met...  
 

Aan het woord:  

Dhr. Jos van Gameren en  

Mevr. Annie van Gameren-Romijn 

 

De wieg van Annie van Gameren stond aan de Mauritsweg in Rijsoord. Ze werd gebo-

ren op 3-6-1929. 

Het gezin had vier kinderen, Annie is de jongste. Het oudste broertje overleed al op 

de leeftijd van slechts 9 maanden. Vader Romijn werkte bij Smit Slikkerveer, hij was 

ankerwikkelaar.  

Jos werd geboren in  de ‘Lage Hoeve’, gelegen aan de Pruimendijk, iets voorbij waar 

nu manege Waalzicht is. Hij werd geboren op 19-6-1925.  

Vader van Gameren werkte in het vlas, bij Janus van Nes. Moeder zorgde voor het ge-

zin. 

Het gezin bestond uit 10 kinderen, Gert. Jos was de middelste van het gezin, er waren 

nog  vier broers en vier zussen. Broertje Gert mocht slechts een half jaar oud worden. 

Jos weet nog hoe het kistje in een hoekje van de kamer stond, op twee stoelen.  

Vier gezinsleden zijn nog in leven, vier van hen hebben hun partner ook nog.  

Toen Jos nog heel jong was is het gezin verhuisd van een huis vooraan de Pruimendijk. 

Vlak voor het huis werd de Rijksweg Rotterdam- Dordrecht aangelegd. Jos weet nog 

de merken van de vrachtwagens die zand reden: een Citroën en een Studebaker. Deze 

auto’s reden af en aan om de rijksweg aan te leggen, vlak voor hun huis. 

Annie bezocht de School met den Bijbel boven aan de Mauritsweg, meester Faber was 

het hoofd.  Jos zat vier klassen hoger op dezelfde school. Jos bleef tot en met het ze-

vende jaar.  Hij was bijna veertien toen hij van school kwam. Hij mocht niet doorle-

ren, dat mocht niemand in het gezin dus Jos ook niet.  

De klasgenoten gingen bijna allemaal op de tuinderij werken, broer Kees ook, maar 

daar had Jos geen zin in. 

Jos ging naar Smit Slikkerveer om daar om werk te vragen, hij werd aangenomen. Be-

gin juli ging hij aan de slag als loopjongen. Smit Slikkerveer was eigendom van Dhr. 

Cor Pot. Deze had een avondschool in het leven geroepen om jongeren de technische 

kennis bij te brengen die in de fabriek van Smit Slikkerveer nodig was. De avondschool 

werd vier avonden in de week gehouden, twee avonden in Slikkerveer en twee avon-

den in Bolnes. 

Jos bezocht de school, hij at dan na werktijd een boterham bij een tante aan de 

Oranjestraat en om half 10 kwam hij thuis uit school en dan at hij warm. Het was een 

wintercursus, Jos was een snelle leerling, hij  deed er vier jaar over in plaats van vijf 

jaar.   

Jos werkte 48 uur per week en had iedere dag 1,5 uur lunchpauze.  Het aanvangssala-

ris was  Fl. 0,05 per uur, dat is  Fl. 2,40 per week.  
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Jos ging de apparatenbouw in, hier maakten ze speciale schakelaars voor PTT centra-

les, RET, HTM, Metro, de spoorwegen, baggermolens. Het waren schakelaars die in 

werking traden als de stroomtoevoer stopte.  Hij bezocht voor zijn werk grote PTT 

centrales voor telefoonverkeer in Bussum en in Europoort. Ook waren de schakelaars 

nodig op grote booreilanden, één was bij de Shetland eilanden. Met een helikopter 

werd Jos dan afgezet op het booreiland om daar aan de techniek te werken.  

Regelmatig werd Jos uitgezonden naar het buitenland, hij werkte o.a. in Portugal en  

Frankrijk.   

Toen Annie van school kwam ging ze werken in het Prinses Margrietgebouw aan de 

Ringdijk in Ridderkerk, naast de winkel van Juwelier Kind. Dit gebouw was een sana-

torium, hier lagen 12 patiënten met TBC.  

Tijdens de oorlog stond er een betonmolen om het tunneltje van de Pruimendijk te 

maken. Eerst was de A16 gewoon vlak gemaakt en moest hij overgestoken worden om 

te passeren, later zijn de tunnels en bruggen gemaakt. In 1940 werd er gewerkt aan 

het tunneltje. Op de betonmolen waren met krijt de letters OZO (Oranje zal overwin-

nen) gezet.  

Op een dag stonden Jos met wat andere jongens te kijken bij de tunnel, toen er een 

‘verkeerde’ politieagent naderde.  Bij het zien van de, uiteraard verboden letters 

OZO vroeg de agent wie dat op z’n geweten had. De jongens ontkenden. Vervolgens 

werden de jongens door de agent gefouilleerd, hij zocht het krijtje waarmee de let-

ters waren geschreven. De jongens waren onschuldig maar Jos had wel iets anders in 

z’n zak….. Op het werk had hij een speldje gemaakt met dezelfde letters OZO erop. 

Gelukkig was het speldje in het pakje sigaretten gevallen dat Jos ook in z’n zak had 

en vond de agent het niet, anders had het er wel heel anders uitgezien voor Jos.   

De broer van Annie zat in het verzet en Annie bracht samen met haar zus illegale 

blaadjes naar een opgegeven adres. Dat was iedere keer weer een gevaarlijke onder-

neming.  

Aan het begin van de oorlog werd de fabriek van Smit Slikkerveer gesloten omdat een 

gedeelte van het personeel naar Duitsland was gestuurd om daar te werken. Jos ging 

helpen bij groenteboer Leen Kranendonk waar z’n broer ook werkte. Toen hij in 1944 

met de groentekar op straat liep werd hij aangehouden door Duitsers die later van het 

verzet bleken te zijn. Ze vorderden zijn persoonsbewijs, ze hadden het nodig voor het 

verzet. ’s Avonds kwam de contactman en hij raadde aan dat Jos ging onderduiken bij 

Cor Timmers. Daar was het leven goed, eten en drinken genoeg. Hij leerde er koeien 

melken.  

Broer Jan had een accordeon, soms kwamen Duitsers naar het spel luisteren, ook ge-

wone jongens van 18 jaar die naar het front gestuurd waren.  

Het wonen langs de Rijksweg A16 bracht ook onfortuinlijke chauffeurs aan de deur. 

Vroeger waren er watergekoelde motoren, soms kwamen mensen een emmertje water 

halen om hun motor te koelen, soms werd dan ook het emmertje meegenomen.  

Jos ging op vrijdag soms naar huis, dan nam hij een emmertje karnemelk mee. Dat 

was een feest in tijden van honger. Toen Broer Jan trouwde zorgde Jos ook voor een 

emmer karnemelk voor op het feest, in plaats van bier. 
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Annie was een schoolvriendin van zus Plonie van Jos en zo kwamen ze elkaar tegen. 

Ze hebben lang verkering gehad  omdat er geen huis beschikbaar was. Op 3 november 

1953 zijn ze getrouwd, toen werden er nieuwe huizen gebouwd aan de Oranjestraat. 

De toewijzing gebeurde via Smit Slikkerveer. De huur werd iedere week opgehaald en 

dan zei Annie : “Ben je er nu al weer”. 

Annie stopte met werken, dat ging zo in die tijd. In 1954 werd zoon Ab geboren en in 

1957 werd dochter Marja geboren. In 1958 ging een grote groep personeel van Smit 

Slikkerveer wonen aan de Troelstrastraat en de Schaepmanstraat. Smit Slikkerveer 

liet in alle twee  straten huizen bouwen om zo woongelegenheid te creëren voor het 

personeel.  

In 1943 was moeder Van Gameren overleden in Leiden, bij Dokter van Nes. Dokter van 

Nes was een broer van de vrouw van Piet Visser van De Nes.  Moeder van Gameren lag 

vaak ziek in bed voor het raam. Dokter van Nes liep langs het raam en zag haar liggen. 

Hij kwam binnen, maakte een praatje en zei: ‘Kom maar naar Leiden dan zal ik voor 

je zorgen’.  Ze is naar Leiden gegaan en nooit meer thuis gekomen. Moeder had TBC.  

Alle kinderen moesten daarna doorgelicht worden bij ‘De Baan’ in Rotterdam en al-

leen Jos moest twee keer per jaar terugkomen om opnieuw doorgelicht te worden ter 

controle, de rest van de kinderen was gelukkig gezond. 

In 1961 ging Jos weer voor controle en toen was de uitslag niet goed. Hij is toen op 12 

april thuisgekomen om daar te ‘kuren’. Dit betekende medicijnen slikken en rusten. 

Toen kwam het bericht dat hij in Soest opgenomen zou worden op 19 juni, op z’n ver-

jaardag. Hij besloot z’n verjaardag nog thuis te vieren. Op 20 juni kwam hij aan in 

Soest, het hele bed was versierd met bloemen, ze hadden hem al op z’n verjaardag 

verwacht. De verzorging was uitstekend, Jos kwam 23 kilo aan.  

Jos is tot half februari in Soest gebleven, hij moest daar ook buiten op het balkon lig-

gen. De kinderen mochten er niet bij. Toen het weer een beetje beter ging was er be-

zigheidstherapie. Jos maakte prullenbakken van pitriet, brievenstandaards e.d. Hij 

heeft ze nog allemaal in bezit.   

Na negen maanden mocht hij naar huis en precies 1 jaar en 4 dagen later ging Jos 

weer aan het werk.  De controles bleven.  

In 1963 verhuisde het gezin naar de Ericastraat in de Bloemenbuurt. Moeder Romijn 

was intussen overleden en op enig moment werd duidelijk dat Vader Romijn niet meer 

zelfstandig kon wonen. Hij trok bij het gezin in aan de Ericastraat. Ruim een jaar 

heeft hij ingewoond bij Jos en Annie. In 1976 stelde Vader Romijn voor om met z’n 

allen naar het ouderlijk huis aan de Mauritsweg te verhuizen. Aldus werd besloten. In 

1978 overleed vader Romijn.  

In 1977 is Jos hoofd van de Afdeling Apparatenbouw van Smit Slikkerveer. Hij gaf lei-

ding aan 25 man. In 1979 was Jos 40 jaar in dienst en kreeg hij een koninklijke onder-

scheiding voor 40 dienstjaren. 

Ook was hij lang lid van CNV, daarvoor heeft hij een gouden speld gekregen. 

In 1987, op de leeftijd van 62 jaar ging hij met pensioen.   

Groot was de verrassing toen hij vier jaar later werd gebeld door Smit Slikkerveer of 

hij zin had om voor de fabriek naar Djibouti in Afrika te gaan. Er lag een baggermolen 

in de haven en die was kapot. Dat wilde Jos wel  Ze vlogen eerst naar Addis Abeba in 

Ethiopië, ze verbleven daar in het Hilton Hotel, daarna vlogen ze door naar Djibouti.  

De tegenstelling tussen arm en rijk staat Jos nog helder voor de geest.  
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Samen bezochten Jos en Annie in 1969 Canada ter gelegenheid van het huwelijk 

van Lynn, een nichtje. De familie nam hen dan mee om het land te verkennen, zo 

kwamen ze ook in Amerika. Ook de Niagara Falls werden bezocht. Later volgden 

nog meer bezoeken aan Canada.  

Veel vakanties met de kinderen werden doorgebracht in Voorthuizen.  

De kinderen groeiden voorspoedig op. Zoon Ab maakte carrière bij de Mariniers-

kapel en werkt nu bij Defensie. Dochter Marja is natuurgeneeskundig therapeute. 

Jos weet nog dat zoon Ad net z’n rijbewijs had en Jos naar Frankrijk reed toen 

hij daar voor Smit Slikkerveer een klus moest doen.  

Sinds hun verhuizing naar de Mauritsweg zijn Jos en Annie lid van onze kerk. Jos 

is twee periodes diaken geweest.  

Annie is lid geweest van de vrouwenbond. Jos bezocht in zijn jeugd de knapen-

vereniging. 

Annie herinnert zich een reisje  met een groep jongeren uit Rijsoord, op de fiets 

naar Bilthoven, ze verbleven in een jeugdherberg.  

Inmiddels wonen ze in het centrum van Ridderkerk, dicht bij de winkels. Gelukkig 

kunnen ze nog zelf boodschappen doen en redden ze zich goed samen, dit stemt 

tot grote dankbaarheid.  

Ze kijken graag naar ‘Nederland zingt’ op TV. Jos puzzelt ook graag, het liefst 

kruiswoordpuzzels. Annie leest graag boeken en heeft een voorkeur voor waarge-

beurde verhalen.  

Ze hebben een lievelingslied dat we samen hebben beluisterd en bekeken op:  

https://www.youtube.com/watch?v=o0jvZPgJ5sA 

 

Opwekking - De kracht van Uw liefde 

Heer ik kom tot U, 

neem mijn hart, 

verander mij. 

Als ik U ontmoet 

vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken 

voor de kracht van uw liefde 

 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dicht bij uw hart. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o0jvZPgJ5sA
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Ik voel uw kracht, 

en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde 

 

Heer kom dichterbij, 

dan kan ik uw schoonheid zien 

en uw liefde voelen, 

diep in mij. 

 

En Heer, leer mij Uw wil 

zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven 

door de kracht van uw liefde. 

 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dicht bij uw hart. 

 

Ik voel uw kracht, 

en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde 

 

Houd mij vast, 

laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, 

heel dicht bij uw hart 

 

Ik voel uw kracht, 

en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind,  

gedragen door Uw geest, 

en de kracht van Uw liefde 
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De waarde van een glimlach 
 
 

Een glimlach weggeven dat maakt het hart 
gelukkig. 
 
Het maakt degene die hem ontvangt rijker,  
zonder dat degene die hem weggeeft ar-
mer wordt. 
 
Het duurt maar heel even maar de herinnering eraan duurt des te langer 
 
Niemand is zo rijk dat hij zonder kan, 
en niemand is zo arm dat hij er geen weggeven kan. 
 
Een glimlach geeft vreugde in de familie, 
ondersteuning bij het werken,  
het is een zichtbare blijk van vriendschap 
 
Een glimlach schenkt verlichting aan degene die moe is. 
Hij geeft moed bij beproevingen en zij die verdriet hebben worden er door 
getroost 
 
En mocht je iemand treffen die je er geen schenkt, 
wees dan vrijgevig en schenk hem de jouwe. 
 
Want niemand heeft zoveel behoefte aan een glimlach 
als diegene die ze niet weg weet te 
schenken 
 
(San Giovanni. Rotordo Padre Pio) 

Inloopochtenden 
U bent van harte welkom op de inloopochtenden op 

 

1 juni en 15 juni 

 
Waar?       In de Fontein 

Hoe laat?   Vanaf 10.00 uur 

 

… voor de koffie zorgen wij, voor de gezelligheid zorgen we met elkaar!     
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NBG  

Bijbelleesrooster  

juni 

 

 1 juni Ezechïel 10: 1-22 

 2 juni Ezechiël 11: 1-13 

 3 juni Ezechiël 11 : 14-25 

 4 juni Psalm 87 

 5 juni Romeinen 9 : 1-18 

 6 juni Romeinen 9 : 19-33 

 7 juni Romeinen 10 : 1-13 

 8 juni Romeinen 10: 14-21 

 9 juni Romeinen 11 : 1-24 

10 juni Romeinen 11 : 25-36 

11 juni Johannes 2: 23– 3:13 

12 juni Johannes 3 : 14-21 

13 juni Matteüs 8 : 2-13 

14 juni Matteüs 8 : 14-22 

15 juni Matteüs 8 : 23-34 

16 juni Matteüs 9 : 1-8 

17 juni Matteüs 9 : 9-17 

18 juni Psalm 41 

19 juni Matteüs 9 : 18-26 

20 juni Matteüs 9 : 27-34 

21 juni Matteüs 9:35– 10:4 

22 juni Matteüs 10 : 5-15 

23 juni Matteüs 10 : 16-23 

24 juni Johannes 3 : 22-36 

25 juni Matteüs 10 : 24-33 

26 juni Jesaja 28 : 1-13 

27 juni Jesaja 28 : 14-29 

28 juni Jesaja 29 : 1-8 

29 juni Jesaja 29 : 9 –16 

30 juni Jesaja 29 : 17-24 

 

Eens zei ik ja 
Ik weet niet wie– of wat—de vraag stelde: Ik weet niet wanneer zij gesteld werd. 
Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik ja tegen iemand of iets. 
Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is. 
 
Dag Hammerskjöld  (in Merkstenen)  

 

Verjaardagen  

JUNI     

  
1 juni 1929  
De heer J. Dorsman 
A.M. de Jongstraat 45 
2985 TA Ridderkerk 
 
11 juni 1922 
Mevrouw H.M. v. Nes-Horsman 
Torenmolen 1  kr. 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 

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. 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

14 

Hartverwarmend was het om alle felicita-
ties n.a.v. ons 50 jarig huwelijk in ont-
vangst te mogen nemen in de vorm van 
persoonlijke felicitaties, kaarten en bloe-
men. 
Bij het zingen onder orgelspel van het 
‘lang zullen ze leven’ moesten we een 
traantje wegpinken. 
Allen heel hartelijk dank hiervoor. 
  
Hartelijke groet, Arie & Ria Bode 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/jij bent van harte welkom voor een 
praatje, 

glaasje, spelletje, kortom voor de ge-
zelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

 
We zijn open op iedere tweede vrijdag 
van de maand vanaf 20.00 uur tot on-

geveer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

Tot ziens op vrijdag 9 juni 2017 
 

Achter de bar staan 
Cora en Didi 

 

 

 

Zaterdag 1 juli a.s. 

 

Jaarlijkse barbecue 

 

 
U bent allemaal van harte welkom op zaterdag 1 juli a.s. op het voorplein  

vanaf 17.00 uur. 

Kosten zijn € 10,— per persoon, kinderen tot 16 jaar en studenten gratis toegang. 

Wilt u zich a.u.b. opgeven vóór 17 juni a.s. door onderstaand strookje te deponeren in 

de bus in de hal van de kerk. Een briefje mag natuurlijk ook.  

Een telefoontje naar Janny Zijderveld of Ellie Lagendijk of een email naar 

emlagendijk@kpnplanet.nl is ook voldoende om uw plekje te reserveren! 

 —————————————————————————————————————————- 

 

Ja, wij komen graag naar de barbecue! 

 

Wij zijn met …. volwassenen en … kinderen. 

 

Naam:  

 

 
Voor de korte tijd, dat ik in het ziekenhuis 
opgenomen was en de periode daarna thuis 
willen wij iedereen bedanken die op welke 

manier dan ook met ons heeft meegeleefd. 

gr. Kees en Jellie op den Brouw 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

15 

Bazaar 2017 
 
Eindelijk de knopen doorgehakt…de doelen (!) zijn gekozen. Inderdaad, dit jaar heb-
ben wij gekozen voor 2 doelen. Beide doelen (of projecten) opgezet om de medemens 
te helpen naar een menselijker bestaan.  
 
Sahara Sahel Foods in Niger en Stichting Equator Medicare in Ethiopië gaan wij dit 
jaar financieel ondersteunen met een gedeelte van de opbrengst van de bazaar. 
De verdeling zal zijn ½ van de opbrengst voor de kerk, ½ goede doelen, waarvan to-
taal  
€ 2000,= voor Stichting Equator Medicare en het overige deel zal worden geschonken 
aan Sahara Sahel Foods.  
 

Over Sahara Sahel Foods  

Sahara Sahel Foods (SSF) is een sociale onderneming in Niger (West-Afrika) die voedsel 

van wilde bomen in de Sahel verwerkt en vermarkt. Deze bomen zijn bekend bij de 

lokale bevolking en groeien daar van oudsher. Echter ze worden weinig tot niet meer 

gebruikt, terwijl ze juist wel heel goed zijn voor het milieu. De verandering die Saha-

ra Sahel Foods voor ogen heeft is om in Niger (en vergelijkbare landen in de Sahara-

Sahel regio) zelfvoorziening te bereiken op het gebied van voedselzekerheid. Dit doen 

zij door de productie en consumptie van bladeren, vruchten, noten en olie van deze 

bomen. De voedingswaarde van deze pro-

ducten is groot met een variatie aan ei-

witten, vetten, koolhydraten, mineralen 

en vitaminen. Het is gezonde voeding die 

verkregen kan worden in de natuur en op 

zo'n manier dat de natuur wordt hersteld 

en dat verwoestijning wordt terugge-

draaid. De bomen hoeven er namelijk niet 

voor te worden gekapt. Als sociale onder-

neming wil SSF allereerst een motor zijn 

tot verandering, eerder dan dat ze winst 

wil behalen. Om deze verandering te bewerkstelligen moet SSF laten zien dat zij deze 

voedselproductie kan doen op een financieel duurzame manier; het bedrijf moet dus 

financieel zelfstandig worden. Pas als dit bereikt is, kunnen de activiteiten worden 

vermeerderd, vergroot of uitgebreid met nieuwe producten en planten. De winst die 

eventueel in een later stadium wordt gemaakt, zal opnieuw worden geïnvesteerd in 

hetzelfde werk. Ook giften dragen eraan bij om dit werk op stevige benen te krijgen 

door investeringen te kunnen doen in machines die zij daar niet kunnen kopen, door 

extra producten te kunnen kopen van de boeren en nomaden bijvoorbeeld.  

Niger is een land dat met terugkerende perioden worstelt met gebrek aan voedsel. 

Verder zijn grote delen van de bevolking ondervoed en is de kindersterfte hoog. Ver-

woestijning heeft nog altijd een groot negatief effect op het milieu. De lokale manier 

om het land te bewerken, maakt dat bomen worden gekapt om plaats te maken voor 

landbouwgrond, om brandhout te winnen of de bomen verdwijnen doordat het land 

wordt overgraasd door het vee. 
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De oplossing van Sahara Sahel Foods is om ruwe producten van bomen te kopen van 

lokale boeren en nomaden. Zo hopen zij hun inkomen en hun levensstandaard te ver-

beteren. Veel van hun leveranciers, die allen leven op het platteland, behoren tot de 

armste gemeenschappen ter wereld. SSF wil ze bemoedigen om hun bomen en andere 

meerjarige planten te beschermen en te leven van de vruchten, bladeren en de noten 

die deze bomen produceren  
Als deze mensen de bomen weer gaan gebruiken op een goede manier, krijgen de bo-

men economische waarde en zullen ze niet zo snel meer worden gekapt. Dat levert 

meer bomen op en meer voedsel. SSF bemoedigt ze om zelf van deze producten te 

eten en het overschot te verkopen, zodat ze nog extra geld verdienen. Van deze ruwe 

producten (zoals ongewassen en onbewerkte bladeren, zaden en vruchten) maakt SSF 

voedingrijke, gezonde en natuurlijke producten zoals kookolie, couscous, meel, vruch-

tenpoeders, noten. Vervolgens verkoopt ze deze producten door heel Niger aan men-

sen binnen en buiten de stad.  

 

SSF is dit werk in 2011 begonnen met eigenlijk vrijwel niets, geen kantoor, geen colle-

ga's, alleen een idee en met de ervaring van zo'n 16 jaar in Niger (Renate Garvi-Bode) 

en zo'n dertig jaar in Niger (Josef Garvi). “Iemand gaf ons €1200,- en met de aanschaf 

van een laptop, een gps en een fotocamera gingen wij aan de slag in onze tuin en met 

een kantoor vanuit ons eigen huis”, vertelt Renate Garvi enthousiast “En vandaaruit 

zijn wij in 2014 officieel een geregistreerd bedrijf geworden in Niger”. Zij begonnen 

met één product van één boom, de hanza en inmiddels zijn zij meer dan 40 producten 

rijker van zo'n 15 boomsoorten. Zij begonnen met drie personen en inmiddels hebben 

zij rond de 18 mensen in het bedrijf. In het begin moesten zij negatieve beelden over-

winnen over dit voedsel dat veel mensen zagen als slecht voedsel en alleen geschikt 

voor de armen. Inmiddels stijgt de verkoop stapje voor stapje en hopen zij door te 

groeien naar een economische zelfstandigheid. Zij hebben daar in de komende jaren 

nog wel wat ondersteuning voor nodig en daar wil de bazaarcommissie graag aan bij-

dragen.  

 
De ondersteuning gebruiken zij voor investeringen die hard nodig zijn of om extra 
werknemers te betalen voor het verwerken van producten of om extra ruwe producten 
in te kopen die zij dan weer verwerken. Bij de investeringen kunt u denken aan een 
opslagloods op het nieuwe terrein van SSF voor de onbewerkte noten, nieuwe afvul-
machines voor de olie en de vruchtensappen (veel gebeurt nu nog met de hand), zon-
nepanelen om het werk te laten doorgaan tijdens stroomstoringen en voor het nieuwe 
terrein waar geen stroom is en nog geen wateraansluiting is (in een dorp ten noorden 
van de stad). Dit zijn maar voorbeelden. 
 
Voor nog meer informatie kunt u terecht op de website van Sahara Sahel Foods, die 
nog niet helemaal up-to-date is, maar waar met de tijd stapsgewijs aan wordt ge-
werkt.  
www.saharasahelfoods.com 
 
Misschien een leuk weetje…de wieg van Renate Garvi heeft ooit in Ridderkerk ge-
staan. (bazaarcom.) 
 
 

http://www.saharasahelfoods.com
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Over Stichting Equator Medicare 
De stichting Equator Medicare werd opgericht in november 2004. De projecten die 
worden opgezet door deze stichting worden aangedragen door ter plaatse werkende 
vrijwilligers, en uitgewerkt door het bestuur. Equator (evenaar) Medicare biedt in lan-
den rond de evenaar hulp op direct en indirect medisch gebied om het gezondheidsni-
veau van de lokale bevolking te verbeteren. Dick Jungst (medeoprichter en voorzitter 
van Equator Medicare) en tot voor kort huisarts in Nederland, ging van 2006 tot 2016 
ieder jaar zes weken naar Kenia, om in eerste instantie zijn kennis als huisarts op vrij-
willige basis in te zetten voor de bevolking in dit land. In een latere periode kwam 
daar Ethiopië bij. Het werken als huisarts werd omgezet naar het opleiden van men-
sen aldaar, omdat het aantal artsen in 
Ethiopië schrikbarend laag is, ongeveer 
25 artsen per miljoen inwoners terwijl 
dat er in Nederland 3900 zijn... 
Inmiddels heeft Equator Medicare het 
werkgebied ook uit kunnen breiden naar 
Pakistan. 
Vaak zijn primaire voorwaarden voor ge-
zondheid al zeer beperkt: gebrek aan 
schoon drinkwater, vitamine- en eiwit-
rijk voedsel. Onvoldoende voorlichting 
over voeding, zwangerschap, bevalling, 
geboortebeperking, besmettelijke en 
seksueel overdraagbare ziekten, vacci-
naties voor kinderen en hygiëne kunnen 
worden verbeterd. Ook mensen rond de evenaar moeten daartoe mogelijkheden krij-
gen. De stichting zet zich daarom in voor individuen en bevolkingsgroepen in deze ont-
wikkelingslanden door hulp te bieden.  
Naast projecten gericht op moeder- en kindzorg (Hoge moedersterfte door zwanger-
schaps- of bevallingsproblemen en hoge kindersterfte) zijn voorzieningen met schoon 
drinkwater dus van het grootste belang. 
Het gebrek aan schoon drinkwater in Ethiopië viel Dhr. Jungst pijnlijk op. “Vuil drink-
water betekent dat heel veel mensen maag- en darminfecties krijgen met diarree als 
gevolg. Voor kleine kinderen makkelijk fataal, voor oudere kinderen leidend tot bloed-
armoede, waardoor ze altijd moe zijn, niet goed kunnen presteren op school of ge-
woon niet lekker buiten kunnen spelen”, aldus Dick Jungst “Armoede, niet verzekerd 
zijn voor medische zorg, of zelfs het nagenoeg ontbreken van medische voorzieningen, 
zijn daar oorzaken van. Water kan natuurlijk gekookt worden, maar dat gaat ten koste 
van ontbossing. Het hout is de enige bron van hitte. Als de ouders dat kunnen regelen, 
gaat het met de kinderen wel beter. Maar hout kappen, sprokkelen en koken van wa-
ter kost veel tijd, die ze beter kunnen besteden aan het volgen van lessen, en de ou-
ders hebben meer tijd voor hun landbouw”. 
De visie van Equator Medicare is dat het effectief is om kleinschalig hulp te bieden 
daar waar dat direct noodzakelijk is, waarbij er niets aan de strijkstok blijft hangen 
en begeleiding en controle door vrijwilligers van meerwaarde is.  
De stichting streeft ernaar dat de hulp een bestendig karakter krijgt, dat wil zeggen 
dat de plaatselijke gemeenschap zelf de potentie heeft om de hulpmiddelen, die via 
de steun van Equator Medicare tot ontwikkeling komen, te exploiteren c.q. te benut-
ten.  
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Het project waar de bazaarcommissie speci-
fiek voor heeft gekozen is het Babiche Water 
project Ethiopië.  Het realiseren van een wa-
tervoorziening voor 7 dorpen rond Babiche, 
150 km west van Addis Abeba, de hoofdstad 
van Ethiopië. De bevolking in dit gebied is erg 
arm. Dick Jungst is ter plaatse geweest om de 
aanvraag te bekijken en de locaties te beoor-
delen. 
Het gaat om 7 bronnen voor 8000 bewoners. 
Diverse boerendorpen met kleine schooltjes 
hadden voor de hulp van Equator Medicare 
alleen water dat de bewoners moesten op-
scheppen van de grond. Water dat verontreinigd is, omdat vee en wilde dieren (zoals 
apen) er ook uit drinken of in plassen.  
 
Wilt u meer weten over het werk van Equator Medicare dan kunt u een kijkje nemen 
op hun website: www.equatormedicare.nl  
 
Niet alleen hebben wij, in tegenstelling tot andere jaren gekozen voor twee doelen. 
Ook is het project betreffende schoon drinkwater in Ethiopië, al afgerond alvorens de 
bazaar heeft plaatsgevonden. Een project dat mede ondersteund wordt door De Wilde 
Ganzen in Nederland, wat betekent dat de Wilde Ganzen 50% extra doneert bovenop 
het bedrag dat wij als sponsor van dit project willen overhandigen. 
Omdat de bazaarcommissie veel vertrouwen heeft in de goede afronding van dit ge-
heel hebben wij Equator Medicare bij voorbaat al een bedrag van totaal € 2000,= toe-
gezegd, mede door het feit dat de Wilde Ganzen dit project ook financieel wil onder-
steunen. Dit bedrag is inmiddels al voorgeschoten… 
Dat is een risico, dat beseffen wij, maar hebben er alle vertrouwen in dat dit geheel 
goed zal komen. Wederom voor ons een goede uitdaging om er weer een geslaagde 
bazaar van te maken. Voor de kerk, voor Sahara Sahel Foods en Stichting Equator 
Medicare! 
 
Maar voor we de kramen voor de bazaar kunnen inrichten en de tentdoeken open kun-
nen slaan, zijn er nog wel wat tweedehandsgoederen nodig. Helaas kunnen we nog 
steeds geen grote meubels bergen, zoals bijvoorbeeld banken, eettafels en kasten. 
Alle andere spullen zijn meer dan welkom! Ooit spullen gekocht die nog nieuw in de 
verpakking zitten, ook die zijn welkom. Deze spullen worden tijdens de bazaar ver-
kocht vanuit “Het Nieuwe Winkeltje”.  
Wij zijn weer bij de opslag op 
 
Zaterdag, 17 juni van 10.00 uur tot 11.00 uur.  
 
Mocht u eerder van uw spullen af willen dan kunt u altijd bellen naar ( 427081) 
 
Ook willen wij nog heel graag de nadruk leggen op de kleding die nog steeds wordt 
ingezameld door Ria Bode. Ook dit brengt ieder jaar weer een mooi bedrag in het 
laatje van de Bazaar. Dus…heeft u kleding die u niet meer draagt dan worden wij heel 
blij indien u dit wilt inleveren aan de Rijksstraatweg 177. 
 

http://www.equatormedicare.nl
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Verder zijn we druk bezig om de laatste sponsors te benaderen voor de loten van de 
loterij. Wij hopen dat de loten voor de zomervakantie via Marrie de deur uit kunnen. 
 
De kar van de kerk is nog steeds te huur.  
U kunt deze reserveren via Henk van Mastrigt    
( 433458), Ria Bode ( 426208) of Diana 
Monshouwer ( 427081). 
 
Wilt u bovengenoemde doelen ook financieel ondersteunen, kom dan naar de bazaar 
op  

vrijdag 29 en zaterdag 30 september a.s.! 
  
Met een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie, 
 
Henk van Mastrigt, Kees IJsselstein, Sander Groenendijk, Dick Monshouwer, Dick Al-
blas, Daphne Monshouwer, Janneke van der Linden en Diana Monshouwer 
 

 
 
Collecte zondag 4 juni 2017  – bestemd voor de Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Sterkere kerken in Nicaragua 
In afgelegen dorpen in Nicaragua hebben kerken geen eigen voorgangers. Leken 
doen het meeste werk in de kerk. Vaak komt er maar twee keer per jaar een voor-
ganger langs in de kleine geloofsgemeenschappen. De lekenleiders hebben echter 
beperkte kennis van de Bijbel en van theologie. Via Teyocoyani, partner van Kerk in 
Actie, krijgen zij trainingen op het gebied van Bijbelkennis en gemeenteopbouw. 
Hierdoor kunnen ze hun diensten beter voorbereiden en zijn ze beter toegerust voor 
hun taken. Bovendien ervaren ze dat ze niet alleen staan in hun werk.  
Teyocoyani traint niet alleen de leiders, maar ook de gemeenteleden krijgen een 
tijdlang begeleiding. Op veel plekken kampt de bevolking met armoede, conflicten 
en migratie. Daarom leert Teyocoyani kerkleden hoe ze iets kunnen betekenen voor 
elkaar en voor anderen in hun omgeving. De gemeenten veranderen en groeien 
zichtbaar door deze aanpak.  
In 2017 wil Teyocoyani in veertig gemeenten trainingen geven. Een tweedaagse Bij-
belstudie in een dorp kost bijvoorbeeld 6 euro per persoon. Deze collecte is  be-
stemd voor Teyocoyani en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie wereldwijd 
en wordt van harte aanbevolen! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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BIJ  DE  VOORPLAAT   - 3             

 

 

                                                                                                             

De vorige aflevering vertelde ik dat na 

het vertrek van dominee Pol de pastorie 

leeg kwam te staan en in 1942 voor 

twee jaar werd verhuurd in afwachting 

van een nieuwe toekomst of afbraak van 

het gebouw. Uiteraard werd er in die 

tijd ook getracht de ontstane predi-

kantsvacature te vervullen , een ge-

meente van rond de 1500 honderd zielen 

had natuurlijk een nieuwe dominee hard 

nodig. Maar de oplossing liet een flinke 

tijd op zich wachten. Diverse namen 

kwamen voorbij, er werden gesprekken gevoerd maar veel interesse voor Rijsoord was 

er niet. Na geruime tijd kwam er zicht op een tweetal dominees. Niet ongebruikelijk 

in die tijd: de hele gemeente werd in de gelegenheid gesteld een preek van de betref-

fende predikanten te beluisteren en zich een oordeel te vormen over hun veronder-

stelde capaciteiten en hun  geschiktheid voor de gemeente van Rijsoord. Daarna kwam 

er een vergadering van de belijdende mannelijke leden (de vrouwen kwamen in die 

tijd nog in het geheel niet in beeld) waarop in een stemming werd bepaald wie er zou 

worden beroepen. De uitslag bracht een hopeloze verdeeldheid aan het licht. Domi-

nee Lindeboom 117 stemmen, dominee Stam 116. Volgens de regels moest Lindeboom 

worden beroepen. De “Stam”voorstanders begonnen een schrijfaktie richting Linde-

boom om hem te adviseren af te zien van het beroep. ( Mijn vader, in die tijd scriba, 

liet zich daarbij niet onbetuigd).  Op kennismakingsbezoek sprak Lindeboom al zijn 

twijfel uit of hij wel met een goed gevoel hier aan het werk zou kunnen gaan. Hij 

voorkwam problemen door te bedanken. Om toen verder te gaan met Stam werd min-

der wenselijk gevonden. De beroepingscommisie was terug bij af, droeg opnieuw een 

predikant voor, maar weer een teleurstelling. Dominee Lindeboom kreeg een beroep 

naar Zwijndrecht waar hij een gewaardeerd predikant werd. Op huisbezoek bij mijn 

tante aldaar moest hij toch wel even vragen of ze familie was van “die van Gameren” 

uit Rijsoord.  

Gedurende de vacaturetijd was dominee Wentsel van Ridderkerk consulent van Rijs-

oord. Als adviseur vestigde hij de aandacht op dominee Dercksen van Feijenoord. Hij 

dacht te weten dat die interesse zou hebben om een beroep naar Rijsoord te overwe-

gen. De familie Dercksen was door de oorlogshandelingen in een moeilijke situatie be-

land. Door bombardementen was hun pastorie verloren gegaan. De kennismaking ver-

liep voorspoedig en met de nodige tegemoetkomingen bij de huisvesting kwam het ge-

zin in 1943 met vier al grote kinderen naar Rijsoord en verscheen er voor het eerst 

een predikant op de kansel in toga! Lang heeft de gemeente niet naar hem kunnen 

kijken want binnen een half jaar was de situatie zodanig spannend dat hij moest on-

derduiken. Alleen predikanten uit de naaste omgeving met minder kwetsbare leeftij-

den gingen voor in de diensten. Gelukkig liep zijn onderduikperiode  in de pastorie van 

Slikkerveer zonder vervelende gevolgen af en kon hij zich na de bevrijding weer in 

Rijsoord vertonen en de preekstoel beklimmen.  
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Heel lang duurde die periode niet, want in augustus 1947 kwam er een extra kerken-

raadsvergadering waarin hij meedeelde voor 8 maanden te zijn benoemd als legerpre-

dikant. Hij vond dat de kerk van Rijsoord “dit offer”moest brengen. Men legde zich 

neer bij het feit, maar de boot was wel aan toen hij na afloop meedeelde dat er werd 

aangedrongen op een tweede periode. Uiteindelijk werd er één maand verlengd met 

de voorwaarde dat hij op de zondagen in de dienst voor moest gaan. Toen zagen we 

hem wekelijks in zijn kapiteinsuniform met alles erop en eraan op de preekstoel. In 

juli 1948 zat hij weer de kerkenraad voor en kon meteen meedelen dat er twee beroe-

pen op hem waren uitgebracht. Rijsoord twijfelde niet aan zijn vertrek: hij ging naar 

Harderwijk. De eerste wachtmeester die mij in Amersfoort  als recruut bij de huzaren 

dresseerde, vertelde dat hij in Harderwijk bij hem op catechisatie had gezeten.   

 Enkele jaren eerder was al ter sprake gekomen dat Gereformeerd Rijsoord in feite 

veel te groot was om door één predikant goed bewerkt te kunnen worden.  Daar was 

nog een andere reden voor: sinds in de latere oorlogsjaren ook in het westen van Rijs-

oord kerk werd gehouden in de voormalige timmerfabriek van Bestebreurtje moesten 

elke zondag twee dominees voorgaan. In de persoon van ds Verspuij werd een buiten-

gewoon open en positieve figuur gevonden. Hij vroeg zich tijdens de kennismaking af 

of zijn blijmoedige inslag niet bezwaarlijk zou zijn. Hij werd gerustgesteld met de me-

dedeling dat voor mensen in de streek die het leven zwaarder zien voldoende andere 

kerken alternatieven zijn. Om zich in Rijsoord en omgeving snel te kunnen verplaatsen 

liet hij als één van de eersten een hulpmoter (Mosquito) onder zijn fiets monteren. 

Zijn grote snelheid bezorgde hem al spoedig de bijnaam “het vliegend evangelie”.                                             

Duidelijk is dat samenwerking met ds Dercksen nauwelijks mogelijk is geweest. Het 

was wachten op diens opvolger. Voor het jonge gezin Verspuij werd woonruimte ge-

vonden in een grote woning, Rijksstraatweg 138. Het was even wennen een dominee 

te hebben die niet bij de kerk woonde. Er werd niet geklaagd over de huisvesting, 

maar het werd bekend dat bij een stevige regenbui er niet genoeg pannen en schalen 

waren om het lekkende regenwater op de zolder op te vangen. Het betrof een huur-

huis waarvan na het vertrek van de familie de huur werd opgezegd. Samenwerking 

met de hervormde predikant ging hij niet uit de weg: samen met dominee Sterk reed 

hij mee in een koninginnedag optocht in 1950 in een sjees.  Ds Verspuij vertrok naar 

Bennekom, een gemeente waar zijn blijmoedigheid minder waardering kreeg. Binnen 

vier jaar trad hij in militaire dienst als langverband legerpredikant. Persoonlijk heb ik 

hem voor het laatst ontmoet toen hij bij een oefening op de Lüneburgerheide op zon-

dagmorgen de kerkdienst leidde en mij begroette met dezelfde groet als op de cate-

chisatie achterin de Westerkerk in Rijsoord:  “ha Wimpie”.  

In 1949 kwam dominee Knauff met 7 personen  intrek nemen in de pastorie naast de 

kerk. Als dominee was hij eerst in Westervoort en later in Lexmond actief geweest, 

maar had in zijn vorige gemeenten zijn Amsterdamse accent niet verloochend. Ook 

hier kon men genieten van zijn goed herkenbare dialect. Hij pakte de werkzaamheden 

voortvarend aan en kon goed met ds Verspuij samenwerken. De gemeente werd duide-

lijk in twee helften opgedeeld ter bewerking, waarbij ds Knauff volgens sommigen 

weleens te nadrukkelijk ageerde tegen gemengde huwelijken  

(hervormd/gereformeerd). Doordat alle kinderen nog thuis waren en lager en voortge-

zet onderwijs volgden werd de pastorie volledig gebruikt. Mevrouw Knauff regelde 

met vaste hand het huishouden en had als regel dat het ontbijt altijd met iedereen 

tegelijk werd gebruikt d.w.z. al had je op school de eerste uren vrij je toch om 7 uur 

aan het ontbijt zat.                                                                                                                      
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Inmiddels was de combinatie met ds Verspuij beëindigd en kwam er samenwerking met 

de  beroepen ds Ritsema, die kwam te wonen aan de Waaldijk ter hoogte van Strevels-

zicht   Op den duur werd het werk voor ds Knauff steeds zwaarder door gezondheidspro-

blemen, waaronder reuma. Hij kreeg het advies te verhuizen naar streken met drogere 

grondsoorten en maakte gebruik van de regeling van vervroegd emeritaat. In 1957 had 

hij zijn zilveren ambtsjubileum gevierd in het nieuwe verenigingsgebouw, waaraan hij op 

zijn manier had meegewerkt aan de totstandkoming in 1956. Hoewel hij een goede staat 

van dienst had, vond men 11 jaar eigenlijk ook wel lang genoeg. In latere jaren vervulde 

hij regelmatig nog kerkdiensten in Rijsoord.   

De pastorie Rijksstraatweg 97 was weer leeg gekomen. Een beroep uitgebracht op ds. Th. 

Rijper uit Vianen pakte positief uit. Door zijn intrede kwam er een jong gezin te wonen. 

Daar werd voor zover ik heb kunnen nagaan voor het eerst in dit huis een baby geboren. 

Ds. Rijper was een talentvolle prediker, die in sommige opzichten deed denken aan ds 

Verspuij maar daarbij ook nog iets provocerends had. Hij kon goed met jongeren omgaan 

en schuwde gebruik van technische hulpmiddelen niet. Zijn talenten werden ook elders 

opgemerkt en na relatief korte tijd vertrok hij  naar een gemeente in Rotterdam, daarna 

heeft hij zijn loopbaan voortgezet in het onderwijs. Het gezin Rijper was het (bijna) 

laatste gezin dat de pastorie heeft bewoond, maar hoe dat zit kan ik misschien later nog 

eens vertellen. Eerst moet duidelijk gemaakt worden hoe in de loop der jaren de ver-

schillende verbouwingen van Rijksstraatweg 97 tot stand zijn gekomen.  

April 2017   Wim van Gameren    

 
 
 
 
 
 

Tussenstand per 19 mei 2017: 
 
Door 155 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 68.441,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 54 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 kerkrentmeesters.  
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). Al-
vast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester 
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Afsluiting seizoen kindernevendienst 
 

We gaan al weer aardig in de richting van de zomervakantie. In juni vieren we nog het 

Pinksterfeest en op 2 juli is het de laatste nevendienst voor de zomervakantie. Het is 

bij ons een leuke traditie geworden om dan gezellig te ontbijten met de kinderen van 

de nevendienst. De kinderen mogen dan voor de dienst begint alvast naar boven ko-

men.  

Ook zwaaien we dan Marit Steenepoorte en Beau IJsselstein uit. Na de vakantie gaan 

zij naar de middelbare school. Wij wensen jullie daar een fijne en gezegende tijd toe.  

 

Op de kinderoppas zwaaien we ook iemand uit: Thomas gaat met zijn papa en mama 

naar het mooie Drenthe verhuizen. Er zijn daar vast ook hele lieve oppassen in de 

kerk, maar wij zullen je hier wel missen!   

 

Op 27 augustus hopen we dan allemaal lekker uitgerust weer aan het nieuwe seizoen 

te beginnen.  

Dus graag tot dan en een fijne vakantie allemaal! 

 

Groetjes van de oppasdienst en nevendienstleiding, 

Cora   

 

Lunchcafé De Fontein 
 

Samen eten blijft gezellig. Op de dagen dat we met elkaar lunchen is 

er ook koffie-inloopochtend. 

 

De volgende data zijn: 

·       15 juni> opgeven vóór 8 juni 

·       6 juli> opgeven vóór 29 juni 

Wilt u ook een keer mee eten? Geef u op bij Marrie de Koning (490146) of Ria Bode 

(426208) 

 Hartelijke groet, 

 Marrie en Ria 

PCOB 
Op woensdag 31 mei houdt de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) weer haar 
maandelijkse bijeenkomst. De heer J.v. Dalen uit Hendrik-Ido-Ambacht houdt een lezing 
over  “Geld door de eeuwen heen ”. Aan de orde komen een bloemlezing van alle betaal-
middelen, vanaf kralen/schelpjes tot aan de huidige euro; dit d.m.v. ruilhandel, geld van 
vreemde heersers, geldwisselaars en de  waarde van edelmetaal. E.e.a. toegelicht met 
beelden. 
Deze bijeenkomst begint om 14.00 uur, duurt tot ca. 16.00 uur en wordt gehouden in de 
Christus is Koning Kerk aan het Dillenburgplein. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte wel-
kom. 
Informatie over het lidmaatschap PCOB: tel. 417660. 
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Inzamelingsactie Kerk in Actie - Spaart u mee?   
  
In het kerkblad van de maand mei kon u lezen over de Werelddag van Kerk in Actie die 
Greet Lodder en ik, Wilma Barnard, hebben bezocht. We konden daar ook de door u 
ingeleverde ansichtkaarten, postzegels, mobieltjes, lege cartridges etc. inleveren. 
Nog meer mensen deden dat op die dag en ook verleden jaar zijn er weer veel spullen 
ingezameld. In 2016 is er landelijk een recordopbrengst gerealiseerd van € 41.289. Dit 
bedrag, dat tot stand gekomen is door verkoop van nog bruikbare materialen aan ver-
zamelaars en handelaren, komt ten goede aan het werk van Kerk in Actie/GZB 
(Gereformeerde Zendingsbond). Wat een prachtig bedrag!                                                                          
In de hal van de kerk staat al jaren een grote ton. Daarnaast is een groene inzamelbox 
van Kerk in Actie om uw spullen in te doen. Regelmatig wordt de doos geleegd en bij 
gelegenheid meegenomen naar een inzamelpunt van Kerk in Actie. 
Graag willen we iedereen bedanken die al met ons meespaart en we hopen dat door 
dit artikel nog meer mensen mee gaan sparen, zodat met de opbrengst van voor ons 
waardeloos materiaal Kerk in Actie en de GZB nog meer mensen kunnen ondersteunen 
hun leven waardevol te leven. 
 
Hieronder staan enkele adviezen met betrekking tot het verzamelen van de diverse 
artikelen. 
 Kaarten : 
• Vooral oudere kaarten zijn welkom  
• Alle ansichtkaarten met en zonder  postzegel  
NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding en aan 
de achterzijde ruimte voor adres en postzegel. Dit zijn verhandelbare kaarten, onge-
acht de afbeelding. 
• Dubbele (gevouwen) kaarten van Unicef, Anton Pieck, de KNRM, Removos, Marjolein 
Bastin, Anne Geddes en ‘Voor het kind’ (met hartje achterop) 
(Bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop verzonden worden, 
zijn oud papier. Ze  hebben geen waarde. Dubbele kaarten zijn onverkoopbaar, hoe 
mooi ze soms ook zijn. Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton 
Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels. 
• Zelfgemaakte kaarten. Deze kaarten worden verkocht als materiaal voor weer nieu-
we zelfgemaakte kaarten. 
• Geboortekaartjes, alle soorten en maten 
Vrijwilligers verkopen de ansicht- en geboortekaarten aan verzamelaars op beurzen en 
bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats. 
Postzegels : 
Losse postzegels mag u ongesorteerd inleveren. Geen postzegels van ansichtkaarten 
afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart. Postzegels van envelop-
pen graag afknippen met een rand van minimaal één centimeter rondom. 

De postzegels worden verhandeld via verkoopadressen in Nederland en nationale en 

internationale beurzen.  

Oude mobieltjes, cartridges en toners : 
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege 
toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden. Via het inzamelprogramma van 
het bedrijf Eeko, ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges 
een vergoeding. 
Buitenlands en oud Nederlands geld : 
U kunt ook buitenlands geld en al het oude Nederlandse munt- en briefgeld sparen 
voor Kerk in Actie. Dat geld wordt verkocht aan banken, handelaars en verzamelaars. 
Namens de ZWOE-commissie, 

Wilma Barnard 
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REBUS 
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(Concert) agenda 

  31 mei Christus is Ko-

ningkerk, Slikker-

veer 

Maandelijkse bijeen-

komst PCOB 

14.00—16.00 uur 

m.m.v. Dhr.v.Dalen 

zie aankondiging in dit blad 

1 juni 

15 juni 

De Fontein Inloopochtenden 

vanaf 10.00 uur 

Gezelligheid en koffie 

9 juni Soosruimte 

Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 

vanaf 20.00 uur 

tot ca. 23.30 uur 

Praatje, glaasje, spelletje, 

kortom gezelligheid 

 

10 juni Opstandingskerk Concert Ridderkerks 

Symphonieorkest 

Aanvang 20.00 uur 

11 juni Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij Chr.Gem.koor ‘De slagzin-

gers’o.l.v. Johan den 

Hoedt 

Voorganger: Ds. J (Koos) 

Staat, Andijk 

15 juni en  

6 juli 

De Fontein Lunchcafe De Fontein Opgeven bij Marry de Ko-

ning of Ria Bode 

17 juni Opslagloods 

Bazaar  

Inleveren spullen 

van 10.00 tot 11.00 

uur 

Of even bellen met 

tel. 427081 

25 juni Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij Chr.Reiskoor “Holland 

Zingt’ o.l.v. Adri Poortvliet 

Voorganger: Ds.P.Vermaat, 

Veenendaal 

1 juli Voorplein 

kerk 

Jaarlijkse Barbecue 

Vanaf 17.00 uur 

Opgeven via Janny Zijder-

veld, Ellie Lagendijk of 

strookje in de bus 

2 juli Bovenzaal 

Fontein 

Afsluiting Kinderne-

vendienst met ontbijt 

 

29 en 30 sep-

tember  

Kerkplein Jaarlijkse Bazaar  


