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Stencilen:  

Maandag 29 januari 2018 

Bundelen: 

Woensdag  31 januari 2018 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand  

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 25 januari 2018 bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

 

Van de redactie 
 

Voor u ligt het januari nummer van Rijsoord aan ‘t Woord.  
De Kerstdagen zijn weer achter de rug en het nieuwe jaar gaat beginnen.  

Heeft u ook voornemens voor het nieuwe jaar? Het viel me weer op hoe vaak tijdens 

de Kerstdagen het woord ‘vrede’ valt. Vrede op heel de aarde, wat zou dat gewel-
dig zijn, niet meer kinderen die opgroeien in oorlogsgeweld, kinderen die in gam-

mele bootjes met hun familie proberen het oorlogsgeweld te ontvluchten en een 

onzekere toekomst tegemoet gaan in Europa….  
We kunnen niet allemaal naar Lesbos gaan om deze kinderen op te vangen, wel kun-

nen we bidden voor deze kinderen en indien mogelijk een financiële bijdrage leve-

ren.  

U zult in dit nummer vaak het woord Vrede tegenkomen. Gebed om vrede is niet 

alleen belangrijk tijdens de kerstdagen. Vrede begint in onze harten, vrede begint 

bij onszelf… : respect voor elkaar, omzien naar anderen, een glimlach schenken aan 
een onbekende….  
Zullen we zo met elkaar het nieuwe jaar 2018 beginnen? 

 

Een gezegend, vredig en vreugdevol 2018 toegewenst!  
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Erediensten 

 

Zondag 7 januari 2018 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 14 januari 2018 

Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Kindernevendienst : Liane Janssen 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 21 januari 2018 

09.10 uur: Zingen van Opwekkingsliederen 

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

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Collecte Catechese en Educatie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 

 

Zondag 28 januari 2018 

09.30 uur : SARI Jeugddienst m.m.v. Band 4Tune 

Kindernevendienst : geen 

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

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Misionair werk 
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Bij de diensten 
 
Op zondag 7 januari 2018 lezen we over de doop van Jezus door Johannes (Mattheüs 
3:13-17). Met deze doop staan we aan het begin van Jezus’ werkzame leven. De apos-
tel Paulus schrijft dat wij als gemeente zijn als dat éne gedoopte lichaam (1 Korinthe 
12:13). Nu wordt er in onze gemeente niet vaak (meer) gedoopt, maar we kunnen 
bijvoorbeeld denken aan onze eigen doop: wat leren wij daarvan? Deze zondag biedt 
ons een mooie gelegenheid om ons daarop te bezinnen. 
 
Op zondag 14 januari vieren wij de het heilig Avondmaal. We lezen de traditionele 
tekst voor deze zondag, over het wijnwonder van Kana (Johannes 2:1-11). Het is het 
eerste wonder van Jezus, teken van zijn grote liefde. Liefde is een belangrijke thema 
in het vierde evangelie. Ook de apostel Paulus schrijft er uitgebreid over. Liefde ont-
staat als we delen. 
De verandering van water in wijn kunnen we zien als beeld van de vernieuwing van 
onze liefdevolle gezindheid. Door de liefde te delen gaan we ontdekken wat God van 
ons wil en wat goed is en volmaakt (Rom. 12:2). 
 
Op zondag 21 januari ds. C.H.A. Bartelink-van den Dool uit Ridderkerk.   
 
Op zondag 28 januari is er een Jeugddienst in onze kerk. Mede namens de andere Sa-
Ri-kerken komt de band 4Tune uit Hardinxveld-Giessendam naar Rijsoord. Deze band 
verzorgt deze Jeugddienst met een aantal liederen uit de zogenoemde Top 2000. Dat 
zijn de beste  popsongs van de afgelopen jaren. 4Tune speelt de liederen live en tus-
sendoor wordt de keuze voor dit lied toegelicht. Ik stel me voor dat er, voor ons als 
kerkgangers ruimte is om de bekende liederen ook mee te zingen. Een verfrissende 
formule! We vinden het fijn om dit ook in Ridderkerk eens te beproeven. In het bij-
zonder zijn de jongeren en hun ouders welkom in deze Jeugddienst, maar ook allen 
die zich nog jong van geest voelen. 
 
Wij willen elkaar in dit nieuwe kalenderjaar weer goede, gezegende en inspirerende 
diensten toewensen! 

ds. Herman Offringa 

 
Pastoralia 

Aan het einde van het afgelopen jaar kwam mw. G. Lodder (Patrijs) met haar fiets ten 
val en zij brak haar pols. De gecompliceerde breuk moest operatief worden hersteld. Op 
het moment revalideert zij thuis. Mw. A.M. Kanters-van Kleef werd met darmklachten 
opgenomen in het ziekenhuis. Zij onderging een onderzoek, maar gelukkig werd er niets 
ernstigs gevonden. Reden voor dank. Zij is weer thuis. Op het moment van schrijven is 
mw. A. Blaak (Strevelszicht) herstellende van een longontsteking, zij verblijft nog in het 
Maasstad Ziekenhuis.  

Gedenken wij onze zieken en herstellenden met onze aandacht en voorbede. Dat het geloof 
in de nieuwgeboren Heer voor hen een kracht mag zijn: 

Als een woord zijt Gij gegeven 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven.  

Liedboek 527:5 
ds. Herman Offringa 
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In plaats van kaarten 
 
In de decembermaand was er in en om de Opstandingskerk weer van alles te doen.  
 
Tijdens de vier Adventszondagen kwamen wij samen in de kerk om ons op het Kerst-
feest voor te bereiden. Deze diensten mochten ons weer verder brengen in ons geloof.  
 
Maar ik denk ook aan de concerten van het fanfareorkest Sursum Corda en van het 
koor Groote Lindt.  
Iets bijzonders was ook het Kerstevenement in De Fakkel, een nieuw missionair initia-
tief voor heel Ridderkerk, met muziek en samenzang en een Kerstspel.  
 
De vrijdag vóór Kerst een gezellige maaltijd in de Fontein.  
 
Door al die bijzonderheden leek wel alsof de kerstkaartenstroom iets langzamer op 
gang kwam dan andere jaren. Toch mocht ik weer heel veel goede wensen ontvangen. 
Vanaf deze plaats wil ik u, en in het bijzonder de lezers van dit kerkblad, hartelijk 
danken voor al deze post. Ik maak er weer een kleurige slinger van, die ik nog een 
paar weken laat hangen.  
 
U allen geluk en zegen in het nieuwe jaar toegewenst!  

ds. Herman Offringa 
 

 

LUISTERTIP van de redactie :  Dona Nobis Pacem  

 

Soms wordt je opeens gegrepen door een muziekstuk.  

Ik ben groot fan van de groep SELA, een band die oude psalmen en gezangen in een 

nieuw jasje giet en dat samen met door hen geschreven nummers op een heel mooie ma-

nier ten gehore brengt. Eén van hun bekendste nummers is :”Ik zal er zijn”.  
CD’s van de groep zijn te koop bij De Kandelaar. Tijdens het afscheidsconcert op 23  
december jl. dat in Voorthuizen werd gehouden werd afscheid genomen van zangeres 

Kinga Ban, zij is terminaal ziek… Het concert werd afgesloten met het lied:  
‘Dona Nobis Pacem’  
Deze cantate met zeer eenvoudige tekst komt oorspronkelijk uit een Rooms Katolieke mis 

en is in zeer veel uitvoeringen te ho-

ren via ‘You Tube’.  
 

 Dona Nobis Pacem  

 ‘Geef ons vrede’. 
 

  

 

 

 

 

 Ellie Lagendijk 
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Collecte zondag 21 januari 2018 – bestemd voor Catechese en Educatie 
Wijzer worden in de kerk. 
Onze samenleving verandert in een snel tempo. Mensen worden in beslag genomen 
door de drukte van het dagelijks bestaan van werk en zorg. Voor veel mensen is er 
geen plaats meer voor de kerk. Maar toch zijn er grote zingevingsvragen, misschien 
wel meer dan ooit. Steeds meer mensen hebben in deze jachtige wereld behoefte aan 
een plek om op adem te komen.  
Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen een kerk voor 
deze zoekers of twijfelaars te zijn. Maar hoe deel je het Evangelie op een manier die 
relevant is voor mensen die van de kerk zijn vervreemd? In de praktijk valt dat niet 
mee en voor iedere gemeente is dat ook weer anders.  
Volgend jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, 
opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe 
ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze 
worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Het is een inten-
sief traject, dat aanhaakt bij de eigen spiritualiteit, talenten en situatie van de deel-
nemers. Wij geloven dat deze opleiding vandaag de dag broodnodig is in onze kerk. 
Naast deze opleiding Missionaire Specialisa;tie biedt het PCTE aan predikanten, 
ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing 
en praktische trainingen op diverse terreinen. De opbrengst van deze collecte is be-
stemd voor training van professionele en vrijwilligers voor hun werk in de gemeente. 
We bevelen de collecte van harte bij u aan. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk  

Prachtig gespeeld door Roxanne Elshout tijdens de dienst op 24 december:  

het Taizé lied met de mooie tekst:  

Als alles duister is 

ontsteek dan een lichtend  vuur,  

dat nooit meer dooft 

een vuur dat nooit meer dooft. 

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 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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GEBEDSWEEK VOOR DE EENHEID 21-28 Januari 2018 
 
Al 150 jaar komen miljoenen christenen wereldwijd in het begin van het jaar bijeen in 
een Week van Gebed. Door samen te bidden mogen we zoeken naar eenheid in ons 
geloof in de Opgestane Heer en tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de 
problemen in de samenleving in onze voorbeden een plek te geven. 
De Raad van Kerken organiseert jaarlijks deze gebedsweek samen met Missie Neder-
land. 
Ook in Ridderkerk willen we aan het begin van die week bijeenkomen in een oecume-
nische gebedsviering, die uitgaat van de protestantse gemeenten Bolnes, Slikkerveer, 
Levensbron, Irenekerk, de Opstandingskerk Rijsoord en de R.K. St. Jorisparochie. 
De viering wordt voorbereid door de werkgroep oecumenische vieringen; deze is een 
voortzetting van de commissie die de afgelopen tientallen jaren de VOOR-diensten 
( Vieren en Ontmoeten in Oecumenisch verband Riderkerk) heeft vormgegeven. 
 
We komen bij elkaar op zondag 21 januari 2018 om 16.00 uur in de Opstandings-
kerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord. 
Voorgangers in deze viering zijn Ds. G.H. Offringa ( Opstandingskerk Rijsoord) en  
pastor T. Halin (Jorisparochie). Medewerking zal verleend worden door het rouw- en 
trouwkoor van de parochie. 
Na afloop is er gelegenheid voor napraten en ontmoeten, onder genot van koffie / 
thee. 
U bent allen van harte welkom. 
Namens de werkgroep, en tevens contactpersoon, 
Rene Barnard, tel. 0180-427682, email: r.e.barnard@kpnmail.nl 

 
Opbrengst Collectes 
 
 
26-11-2017 Kerk € 316,05 
 Reparatie dak € 225,75 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   82,30 
 
03-12-2017 Diaconie € 165,25 
 Reparatie dak € 217,50 
 Eigen jeugd €   70,65 
 
10-12-2017 Pastoraat Protestantse Kerk € 110,85 
 Reparatie dak € 138,70 
 Eigen jeugd €   54,40 
 
17-12-2017 Diaconie € 153,95 
 Reparatie dak € 233,97 
 Eigen jeugd €   58,60  
  
    
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
 
 
 

mailto:r.e.barnard@kpnmail.nl
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Heilig Avondmaal 14 januari 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Op 5 november hebben we voor het eerst met elkaar het Heilig Avondmaal in lopende 
vorm gevierd. 
Voor ons als Diaconie was het best spannend: zou de uitvoering gaan, zoals we van 
tevoren bedacht hadden? Want de indeling en looproute aan de vergadertafel en op 
papier uitwerken is één, maar de daadwerkelijke uitvoering is toch weer wat anders. 
Maar het belangrijkste was wel hoe onze gemeenteleden deze vorm van avondmaals-
viering  zouden beleven.  
 
Veel positieve reacties hebben we ontvangen. 
De uitvoering liep dan ook zoals wij het ons hadden voorgesteld.  Iedereen volgde 
keurig de aanwijzingen van de diakenen op,  waarvoor hartelijk dank. 
Uiteraard zijn er kleine dingen die voor verbetering vatbaar zijn, de afstand tussen 
brood en wijn werd door sommigen mensen als te kort ervaren en ook het mandje 
voor de lege bekertjes mocht iets verder weg geplaatst worden. 
Een aantal gemeenteleden zou het fijn vinden als ook de grote beker weer een plaats 
krijgt in de avondmaalsviering.   
 
Op onze laatste diaconievergadering hebben we weer uitgebreid stil gestaan bij al de-
ze reacties en aanbevelingen.  
 
14 januari  zullen we opnieuw met elkaar het Heilig Avondmaal in de lopende vorm 
gaan vieren,  proberen om wat meer afstand tussen brood en wijn te creëren en bie-
den wij u de keuze om wijn middels de grote beker of via het kleine glaasje te ont-
vangen. 
    
Wij als diaconie hopen samen met u opnieuw deze manier van avondmaal vieren met 
elkaar te beleven. 
 
 
Uw diaconie  

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 25 november 2017 t/m 22 december 2017) 
  
Via de bus in de hal van de kerk voor de Solidariteitskas €    7,50 
Via de Rabobank voor collecte reparatie dak €  50,00 
Via de Rabobank voor collecte reparatie dak €  50,00 
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef voor collecte reparatie dak €  10,00 
Via dhr. W. Belder voor RATW  €  10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Kerkelijk Bureau 
Voor het opnemen van attestaties enzo-

voorts, kunt u terecht bij:  

H. D.W. Alblas 

Mauritshoek 22 

2988 EA Ridderkerk 

tel.: 0180 423566 

e-mail: hdwalblas@zonnet.nl 

 

Ook bij geboorte, huwelijk, overlijden of 

verhuizing graag een bericht in verband 

met de kerkelijke administratie. 

Verjaardagen  januari  
 
1 januari1936 
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord        
 
2 januari 1940 
Mevrouw J. van der Burg- de Waard 
Vogelkersstraat 15 
2982 CX  Ridderkerk 
 
4 januari 1930 
De heer K. Klootwijk   
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord 
 
6 januari 1940 
Mevrouw K. Pijnacker 
Mauritsweg 88 
2988 AM  Rijsoord 
 
7 januari 1942 
Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
27 januari 1942 
Mevrouw  M.L. de Gelder 
Mauritshoek 19 
2988 EA  Rijsoord 
 
 

Van harte ge-
feliciteerd!!! 
 
 
 

Vooraankondiging: 

STEVIGE KOST 

Zaterdag 10 februari 2018 
Gemeentebijeenkomst over  

‘Christelijk geloof en evolutie’ 
 

Vanaf 16.30 uur inleiding op het thema, 

ruimte voor gesprek, gevolgd door een 

heerlijke stamppottenmaaltijd. 

Kosten € 10,—   

 

 Kerkelijke stand 
 

Ingekomen vanuit Barendrecht: 
 
Mevrouw M. van der Linden-de Klerk 
Middenbaan 80A 
2991 CT  Barendrecht 
 

Van harte welkom!!! 

Na de kerstnachtdienst werd aan de aanwe-

zigen een vredesduif uitgereikt met het vol-

gende gedicht: 

 

Kerstmis is denken 

aan Vrede en licht 

aan de boodschap 

het blijde bericht 

van komen van mensen 

heel dicht tot elkaar 

niet voor heel even 

maar—als het kan - 

het hele jaar 
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NBG Bijbelleesrooster  

 
 

 

 

 

 

  

VERHUISBERICHT 

 

Op 26 januari  verhuist mw. Heester  

in Reyerheem van kamer 

331 naar kamer 44. 

 

 

Lied 1008 uit het Nieuwe Liedboek: 

 

Vrede….. 
 

 

Rechter in het licht verheven, 

koning in uw majesteit, 

louter ons geringe leven, 

scheld ons onze schulden kwijt, 

laat uw vleuglen ons omgeven, 

troost ons met uw tederheid. 

 

Hoor de bittere gebeden 

om de vrede die niet daagt. 

Zie hoe diep er wordt geleden, 

hoe het kwaad de ziel belaagt. 

Zie uw mensheid hier benden, 

wat zij lijdt en duldt en draagt. 

 

Houd wat Gij hebt ondernomen, 

klief het duister met uw zwaard. 

Kroon de menselijke dromen 

met uw koninkrijk op aard. 

Laat de vrede eindelijk komen, 

die uw hart voor ons bewaart.  

 

1 januari Psalm 1 

2 januari Habakuk 1:1-11 

3 januari Habakuk 1:12–2:4 

4 januari Habakuk 2:5-20 

5 januari Habakuk 3:1-19 

6 januari Romeinen 1:1-15 

7 januari Romeinen 1:16-32 

8 januari Romeinen 2:1-16 

9 januari Romeinen 2:17-29 

10 januari Romeinen 3:1-8 

11 januari Romeinen 3:9-20 

12 januari Romeinen 3:21-31 

13 januari Romeinen 4:1-12 

14 januari Romeinen 4:13-25 

15 januari Psalm 66 

16 januari Spreuken 16:1-15 

17 januari Spreuken 16:16-33 

18 januari Psalm 3 

19 januari 1 Korintiërs 5:1-13 

20 januari 1 Korintiërs 6:1-11 

21 januari 1 Korintiërs 6:12-20 

22 januari Spreuken 17:1-15 

23 januari Spreuken 17:16-28 

24 januari Spreuken 18:1-11 

25 januari Spreuken 18:12-24 

26 januari Psalm 5 

27 januari Marcus 1:1-15 

28 januari Marcus 1:16-31 

29 januari Marcus 1:32-45 

30 januari Spreuken 19:1-12 

31 januari Spreuken 19:13-29 
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Weg 
Er is geen weg naar geluk 

geluk is de weg 
 
 

Stroom 
Tegen de stroom in gaan 

is heel vermoeiend 
maar het is de enige manier 

 
 

Vogels 
Vogels zingen ook als de 

tak kraakt want ze weten 
dat ze vleugels hebben 

Beste mensen! 
 
Dank voor het meeleven nadat ik mijn 
pols gebroken had en deze operatief 
weer is vast gezet. 
Het doet altijd heel goed als mensen 
via bezoekjes, telefoon, mail, app of 
een kaart laten zien dat er aan je ge-
dacht wordt. 
Nogmaals: dank je wel! 
 
Greet Lodder 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/jij bent van harte welkom voor 
een praatje, 

glaasje, spelletje, kortom voor de 
gezelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

 
We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur 

tot ongeveer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 
 

Tot ziens op vrijdag 12 januari 
2018 

 
Een goede gelegenheid om elkaar 
een gelukkig nieuwjaar te wensen! 

 
 
 

Achter de bar staan 
Bas en Derus 

 
Bedankt! 
 
Hartelijk bedankt voor alle felicitaties 
die wij ontvingen ter gelegenheid van 
ons 40-jarig huwelijk. 
 
Bas en Marja Sintemaartensdijk 
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Noteert u alvast in uw agenda: 

18 februari 2018 Nel de Gelderdienst 

 
Uitvoering hoogtepunten Matthäus Passion door het Golden Circle Ensemble. 
 
Eenmaal per jaar is er in de Opstandingskerk in Rijsoord een bijeenkomst met een bij-
zonder karakter. Een aantal jaren geleden werd de mogelijkheid geschapen om uit de 
nalatenschap van Mevrouw Nel de Gelder aandacht te geven aan een onderwerp dat 
haar grote betrokkenheid bij kerk en cultuur  tot uitdrukking brengt. 

De keuze is dit jaar gevallen op de uitvoering van de hoogtepunten van de Matthäus 
Passion door het Golden Circle Ensemble. 

U wordt van harte uitgenodigd voor deze uitvoering die wordt gehouden op zondag  

18 februari 2018 in de Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95 te Rijsoord, aanvang 18.30 
uur. Nadien is er koffie en thee en gelegenheid nog wat na te 
praten.  

De toegang is vrij. 

 

 

C. M. V. Passage. 
16 januari 2018. 
Op deze avond is de Hersenstichting uitgenodigd met een powerpoint presentatie, 
mevr. Marielle den Ouden houd een lezing met als onderwerp (hoe houd ik mijn her-
senen gezond), het is een onderwerp waar mee we tegenwoordig veel te maken heb-
ben, iedereen is van harte welkom op deze avond ook al bent u geen lid van Passage. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur van Passage 
Pauly Bestebreurtje. 

Giften ontvangen door het College van Diakenen: 
  
Via E. Alblas-van Gemerden inzake gift diaconie                               € 10,00 
Via E. Alblas-van Gemerden inzake dagboekjes                                 € 10,00 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk inzake dagboekjes                           € 10,00 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk inzake dagboekjes                           € 10,00 
Via A. Alblas-Sintemaartensdijk inzake dagboekjes                           € 10,00 
  
Allen hartelijk dank voor uw gift. 
  
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD. 
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Nieuws vanuit de kindernevendienst 
 
Met alle feestdagen weer achter de rug wensen we u allereerst een heel goed en ge-
zegend 2018 toe! Nu het nieuwe jaar begint hebben we wat nieuws vanuit de kinder-
nevendienst.  
We nemen afscheid van Martine Versteeg, zij heeft zo'n twintig jaar (!) meegedraaid 
als leiding in de zondagse nevendiensten. Namens alle kinderen bedanken we Martine 
hartelijk voor haar inzet. Met een aanstekelijk enthousiasme wist ze er telkens weer 
een gezellige bijeenkomst van te maken in de Fontein!  
 
Als leiding hebben we ook het volgende besproken: niet alle kinderen vinden het pret-
tig om op zondagmorgen door de predikant op het podium te worden uitgenodigd. Me-
de door het kleine groepje waarmee ze daar soms staan werpt dit voor kinderen een 
drempel op om naar de kerk te komen. We zullen daarom de predikanten vragen om - 
als ze het woord willen richten tot de kinderen -  dit voortaan te doen als de kinderen 
nog bij hun ouders zitten. Natuurlijk komen de kinderen daarna wel het licht ophalen 
voor vertrek naar de nevendienst.   
Het kan ook wel eens (gaan) voorkomen dat er maar 1 kind aanwezig is voor de neven-
dienst. Dat is voor ons als leiding geen probleem, maar we hebben afgesproken de 
keuze voor wel of geen nevendienst dan aan het kind te laten. Wil het kind liever bij 
(groot)ouders in de kerk blijven dan respecteren we dat.  
Maar we hopen natuurlijk dat we ook in het nieuwe jaar weer veel kinderen mogen 
begroeten bij de nevendiensten. Dan maken we er met elkaar graag weer een mooi, 
leerzaam én leuk jaar van! 
 
Met een hartelijke groet van de leiding van de nevendienst 
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Eetcafé De Fontein 
 
Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein?  
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 
 
· 4 januari 2018 (opgeven tot uiterlijk 28 december) 
· 18 januari2018 (opgeven tot uiterlijk 10 januari) 
· 1 februari 2018 (opgeven tot uiterlijk 25 januari) 
 
Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel ge-
dekt wordt. 
 
Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.  
De maaltijd begint om 12.30 uur en de kosten zijn €5,- 
 
Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of bij Ria Bode (426208). 
Hartelijke groet, 
Marrie en Ria 

 
 

GEEF VOOR JE KERK                       
 
Dat is dit jaar het thema van de actie kerkbalans. Binnenkort wordt de bekende enve-
loppe weer bij u thuis bezorgd.  
 
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdrage 
die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de ge-
bouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en de 
kosten van het pastoraat. Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om 
de kerkdeuren open te houden.  
 
Ook dit jaar laat de begroting weer een tekort zien. Maar wat zou het geweldig zijn als 
we met elkaar dit tekort tot een minimum kunnen beperken door de jaarlijkse bijdrage 
te verhogen! Want ook de kerk heeft geld nodig om te kunnen functioneren. Met de 
hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles aan om de kosten zo beperkt mogelijk te 
houden.  

 
Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de kerk tegemoet. 
U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pastoraal me-
dewerker. Hartelijk dank.  
 

Mogen wij weer op u rekenen? 
 

Het College van Kerkrentmeesters 
 
 

http://www.kerkbalans.nl/
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In gesprek met...  
  

 

Aan het woord:  

Dhr. Jaap Dorsman 

 

In 1925 werd het huwelijk gesloten tussen Freek Dorsman, geboren in 1900 en afkom-

stig uit Develsluis, en Klaartje van Kleef, geboren in 1903, en een echte Rijsoordse. Ze 

hadden elkaar ontdekt op de kermis in Dordrecht.  

Het bruidspaar betrok een huisje op het ‘hangen van de stoep’ in Heerjansdam. Het 
hart van Klaartje van Kleef trok toch naar Rijsoord en ze was heel blij dat ze uiteinde-

lijk een huisje vonden achter aan de Mauritsweg.  

In dat huisje werd in 1927 de oudste zoon, Kees, geboren. In 1929 volgde Jaap. Moe-

der zei altijd dat Jaap ‘met de helm’ geboren was. Volgens dokter Hoogzand beteken-
de dat dat Jaap veel geluk in zijn leven zou hebben. Jaap heeft het ook zo ervaren.  

Na een paar jaar verhuisde het gezin naar Mauritsweg 18. Hier werd in 1933 zoon Leen 
geboren en enkele jaren daarna Harry en Dammes. Het huis aan de Mauritsweg had 
twee bedsteden en de voorkamer was voor de kinderen ‘verboden gebied’. Over een 
eventuele zwangerschap van moeder werd nooit gesproken en moeder had altijd een 
wijd schort aan….. Op zekere dag kwam Jaap thuis en hij werd verwelkomd met de 
mededeling: “Je hebt een zusje”. Moeder had in de bedstede in de voorkamer het le-
ven geschonken aan een gezonde dochter die ze de naam Gerie gaf. Vader was in alle 
staten van verrukking: eindelijk had hij de zo vurig gewenste dochter!!! Hij ging de 
buurt op om het overal te vertellen… 

Jaap groeide voorspoedig op en bezocht, zoals veel Rijsoordenaars, de School met den 

Bijbel aan de Rijksstraatweg. Hij was een late leerling, dus hij was bijna 7 toen hij 

naar school mocht. Hij kwam in de eerste klas bij juffrouw Palthe. Jaap was echter 

een buitenmens en dat eerste jaar keek hij meer naar buiten dan naar de juffrouw 

met als gevolg dat hij bleef zitten. In het volgende jaar kwam er een jongen naast 

hem zitten: Kees van Nes van de Waaldijk. Het tweetal werd dikke vrienden. Doordat 

Kees naast hem zat ging het leren direct ook wel beter en vrijwel probleemloos wer-

den alle zeven klassen doorlopen.  

Op 10 mei 1940, Jaap zat toen in de vier klas, vertrok vader Dorsman zoals elke mor-
gen om half vijf op de fiets naar zijn werk bij Van den Bergh en Jurgens in Zwijnd-
recht. Hij werkte daar altijd van 06.00 tot 14.00 uur. Opeens werd hij onderweg te-
gengehouden door Duitse soldaten! Hij fietste snel terug naar huis met de medede-
ling: “Het is oorlog!” 

Diezelfde ochtend om 09.00 uur was het voor iedereen duidelijk dat het oorlog was. 
De Alblasserdamse brug stond open (dat kon je toen nog zien vanaf de Mauritsweg) en 
Jaap wist dat de Nederlandse soldaten aan de andere kant van de brug stonden. In de 
ochtend kwamen de eerste vliegtuigen over met parachutisten die in de Waalhaven uit 
het vliegtuig sprongen.   
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De andere ochtend waren er nog veel meer soldaten en er werd een kanon opgesteld 

in het slop naar hun huis, met de loop gericht op Alblasserdam.  

Vader besliste dat het te gevaarlijk werd. De belangrijkste eigendommen werden in 

lakens gewikkeld en het complete gezin, bestaande uit 6 personen vertrok op de be-

schikbare vier fietsen naar Opa Dorsman in Develsluis. Op de zolder van het huis heeft 

het gezin een paar dagen gewoond. Jaap heeft, staande op de dijk, het bombarde-

ment op Rotterdam zien gebeuren.  

Na een paar dagen vertrokken ze weer naar Rijsoord. Jaap vond al die soldaten heel 

interessant. Toen Jaap had gehoord dat er soldaten aan de Rijksstraatweg voorbij zou-

den komen ging hij kijken. Helemaal alleen, staande achter het hek, vergaapte hij 

zich aan al dat militaire geweld. Er kwam zelfs een tank aanrijden waar zwarte solda-

ten uitkwamen! 

Na zeven schooljaren kon je ontheffing krijgen van het achtste leerjaar als je kon aan-

tonen dat je in de voedselvoorziening werkte. Dat leek Jaap wel wat, hij was immers 

liever buiten als binnen.  

Hij werkte al bij Wim den Hoedt, aan de Lagendijk. Hier moest hij o.a. uien trekken 

en keren om te laten drogen. Hij besloot hier hele dagen te gaan werken, veel leuker 

als school gaan.  

Toen de oorlog bijna afgelopen was vlogen er vliegtuigen over die voedselpakketten 
uitstrooiden. Er kwam ook een pak terecht aan de Lagendijk. Jaap zag het pakket val-
len en rende erheen. Hij vond een pakje sigaretten, hij was de koning te rijk. Dit pak-
je kon weer geruild worden tegen voedsel. Ruilen was veel voorkomend in die tijd. 
Vader Dorsman kreeg bij zijn werkgever iedere week een flesje olie. Met dat flesje 
olie ging vader naar de molenaar in Heerjansdam, waar het flesje verruild werd voor 
een zak meel. Dat meel bracht hij weer naar Bakker van der Linden, in ruil voor bro-
den. Het pakje sigaretten bracht ook een grote zak meel op. Zo werd er eigenlijk geen 
honger geleden. Vader had ook een volkstuin waar hij groenten en aardappelen ver-
bouwde. Alleen aan het eind van de oorlog zaten bij de spinazie maar een paar aard-
appelen voor het hele gezin.  

Hoofdmeester Faber had besloten dat er oefeningen gehouden moesten worden voor 

het geval er luchtalarm zou komen. De kinderen gingen op klompen naar school. Te-

genover de school, waar nu het kantoor van Alblas is, was een grote put waarin alle-

maal brandnetels groeiden. Tot twee keer toe joeg meester Faber alle kinderen de 

school uit, zonder klompen als je niet snel genoeg was, zó de put met brandnetels in. 

Het luchtalarm heeft nooit geklonken……  
In de oorlog voetbalden ze achter de roterij aan de Waaldijk. Aan de overkant woonde 

een buurman die het voetballen niet zo leuk vond, zeker niet als de voetbal in zijn 

tuin kwam. Menige voetbal is door hem afgepakt. Toen de echte ballen op waren 

maakten ze een voetbal van allerlei materialen.  

De oorlog kwam eindelijk tot een eind. Jaap was toen 16 jaar. Hij werkte nog bij den 
Hoedt, maar was niet meer zo blij met z’n baantje. Op zekere dag had hij er genoeg 
van. Hij mocht altijd grasmaaien van de baas en dat gras naam hij dan mee voor de 
konijnen thuis. Op een dag waren er appels uit de boom gevallen, midden in het gras. 
Jaap raapte de appels op en stopte ze bij het gras in de zak, dat was lekker voor 
thuis…. Dhr.den Hoedt had dit blijkbaar gezien, opende de zak en haalde alle appels 
eruit. Jaap ging naar huis en niet meer terug.  
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Er moest natuurlijk wel gewerkt worden….Er kwam altijd een kruidenier aan huis, Wim 
Scheurwater. Moeder vroeg aan Scheurwater of hij een knechtje kon gebruiken. Zo ge-

schiedde: Jaap werd knecht bij Scheurwater. Hij moest met de transportfiets boodschap-

pen rondbrengen, op de kar passen als de baas aan het afrekenen was…. Tussen de mid-
dag at hij z’n brood in de winkel, samen met het winkelmeisje. Beleg hoefde hij niet van 
huis mee te nemen, dat mochten ze in de winkel pakken.  

Jaap was inmiddels ook lid van Voetbalvereniging Rijsoord geworden. Op het voetbalveld 

liepen normaal koeien. Voordat er gespeeld kon worden werden de koeien naar een an-

dere wei gebracht en moesten Huig de Ruiter en Joop Rutte eerst de koeienvlaaien van 

het veld scheppen.   

Jaap had een paar hele dikke vrienden: Aart van ’t Hof (van het Volksbelang), Toon Elze-
man (zoon van een bakker) en Cor Blaak. Met de vier vrienden werden lange fietstochten 

gemaakt. Ze zijn een keer naar Brabant gegaan op de fiets, ze kwamen terecht op een 

boerenbedrijf, hier hebben ze de hele week gelogeerd. Jaap weet nog goed dat de boer 

vijf dochters had! 

Het werken bij Scheurwater begon na een poosje toch wel te vervelen. Op  zaterdag-

middag moest hij bij de kar blijven, terwijl hij eigenlijk wilde gaan voetballen. Na een 

jaar nam Jaap ontslag.  

Vader besloot een ander baantje voor hem te zoeken. Piet van Nes, die zijn handelsbe-

drijf had aan de Jongejan kon de jongen wel gebruiken. Hij werd loopjongen. Jaap herin-

nert zich nog goed dat hij connossementen (vrachtpapieren) weg moest brengen, met de 

bus naar de Parkhaven. Hij stapte dan uit aan de Rochussenstraat en liep dwars door de 

landerijen heen naar de Parkhaven, hier waren de scheepskantoren gevestigd. Verder 

bestond het werk uit balen nummeren, auto’s wassen en allerlei andere klusjes.  
Na twee jaar kreeg Jaap bericht dat hij zich moest melden voor militaire dienst. Uiter-
aard moest hij eerst gekeurd worden. Hij kon kiezen naar welke divisie hij gezonden wil-
de worden. Jaap gaf aan chauffeur te willen worden. Tot zijn grote verrassing werd hij 
ingedeeld bij het korps mariniers.  

Met dertig man gingen ze met de trein naar Volkel en toen met het boemeltje naar 

Uden. De trein stopte midden in het open veld, het was inmiddels aardedonker en ijs-

koud geworden. Met de koffer in de hand gingen ze van het talud af, in de richting van 

de lichtjes die ze in de verte zagen.  Uiteindelijk arriveerden ze op een terrein waar al-

lemaal nissenhutten stonden, waar gelukkig de kachel brandde.  

De volgende dag begon de opleiding, die drie maanden duurde. Jaap heeft er discipline, 

netheid én schieten geleerd. Na afloop van de schiet-opleiding, die op de Leusderhei 

werd gegeven, werd er een prijs uitgeloofd voor de beste schutter. Tot zijn grote verras-

sing werd Jaap bij de commandant geroepen en werd hij uitgeroepen tot winnaar. De 

prijs was twee pakjes shag. Na drie weken kregen ze allemaal een pokken-vaccinatie en 

mochten ze naar huis. Helaas waren sommigen zo ziek geworden van de prik dat ze niet 

naar huis konden.  

Jaap ging wel naar huis, in z’n mooie mariniers-uniform, in een boemeltje naar het Maas-
station in Rotterdam. Zondag in de kerk baarde Jaap wel opzien, niemand had ooit zo’n 
mooi uniform gezien. Na de opleiding kreeg Jaap een chauffeurs-opleiding in Hilversum. 
Hij is echter nooit chauffeur geworden.  

Samen met z’n vriend Wim Bom uit Nieuwerkerk werd hij Kamppolitie in Doorn. Ze had-
den wacht bij de poort, controleerden kasten en zorgen voor orde en veiligheid op het 
kamp.  



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

17 

Na twee jaar zat de militaire dienst erop en kon hij weer definitief terug naar Rijs-

oord. Hij kreeg kledingbonnen mee om burgerkleding te kopen. Samen met moeder 

ging hij naar Rotterdam om zich in het nieuw te steken.   

Hij kon weer aan de slag bij Piet van Nes. Samen met Dammes Verveer moest hij zaad 

schonen zoals karwijzaad, lijnzaad etc. Na het schonen werd het zaad verpakt in zak-

ken van 100 kg en zo op stapels gelegd. Hij bleef er wel gespierd door en door al dat 

harde werk kon hij ook heel hard lopen, dit kwam tijdens het voetballen goed van 

pas.  

Ome Herbert van Kleef vond dat ze bij de schietvereniging wel wat jong bloed konden 

gebruiken en Jaap had in dienst goed leren schieten. De club bestond uit allemaal se-

nioren zoals Dhr. Valkhoff, Ome Herbert, Floor Bakker (de harde bakker)…Na een 
stemming werd hij toegelaten als lid. Inmiddels is Jaap erelid en ook het oudste lid 

van de vereniging, samen met Jan Oosthoek.  

Het was zwaar werk bij de Firma Van Nes en soms werden er wel drie avonden per 

week doorgewerkt tot half 10, ook op vrijdagavond…Dat werd een probleem. Dammes 
Verveer had de gewoonte om iedere vrijdagavond naar Leen Hagendijk te gaan, het 

dorpscafé, later Café Bellevue, maar Jaap wilde gaan schieten! Op een zekere vrijdag-

avond was Jaap het zat. Hij dacht: “Dammes gaat naar de kroeg waardoor ik niet kan 
gaan schieten!” Hij besloot niet te gaan werken maar gewoon naar de schietvereniging 
te gaan. Diezelfde avond kwam er een vrachtauto uit Zeeuws-Vlaanderen die volgela-

den was met zaad, die auto moest gelost worden. Op de afdeling van Jaap en Dammes 

was niemand….. dus het personeel van een andere afdeling moest de auto lossen, ze 
gooiden alles voor in de loods…..Jaap werd op het matje geroepen vanwege werkwei-
gering….Hij heeft 14 dagen niet gepraat tegen Dammes…. 
Het is inmiddels 1953. Jaap had al verschillende meisjes gehad, vrienden Kees en Wim 

hadden ook al een vriendin. Op zekere avond kwam hij Wil van ’t Zelfde tegen, een 
meisje van 16… Hij ontmoette haar op de ‘meidenmarkt’ onder het viaduct bij de 
Rijksweg. Wil was ook alleen… hij maakte een praatje met haar, fietste met haar naar 
huis en van het één kwam het ander… 

Toen ze drie jaar verkering hadden kwam Wil zeggen dat er een klein huisje beschik-
baar kwam onder aan de stoep bij de Kievitsweg. De keuken was in een klompenhok-
je, een kamer met twee bedsteden, erachter een schuur. Met materiaal dat Jaap 
overal vandaan haalde werd het huisje opgeknapt en werd er een echte keuken ge-
maakt. Het toilet was gelukkig binnen, dat was in die tijd nog niet zo vanzelfspre-
kend. Zo konden ze in 1958 gaan trouwen. 

In het streekblad “De Combinatie” stond op een dag een advertentie: “Chauffeur ge-
vraagd” bij het bouwbedrijf van Piet Fraanje. Piet woonde vlakbij, boven aan de 
dijk… en Jaap had inmiddels ook z’n burgerrijbewijs gehaald. Jaap liep naar het huis 
van Piet Fraanje en bood zich aan als chauffeur. Als referentie noemde hij Piet Hui-
zen, deze was baas in de timmerloods en voetbalde met Jaap. Hij kon direkt begin-
nen. Na 14 jaar gewerkt te hebben bij Van Nes nam hij afscheid.    

Bij de Firma Fraanje heeft Jaap allerhande werk gedaan. Hij begon in de schotten-

fabriek, leerde lassen, laadde vrachtwagens met een heftruck, kreeg later een servi-

cebus om langs de bouwwerken te gaan als er iets gerepareerd moest worden.  

Op zeker moment kwam de functie vrij van opzichter over het opslagterrein van 
bouwmaterialen van Fraanje in Bolnes, later in Ridderkerk op het terrein van A.Hak. 
Met veel plezier regelde Jaap alles op dit terrein.  
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In 1959 werd dochter Caroline geboren in de kraamkliniek in de Putsebocht, zoon Harold 

werd in 1963 geboren in het huisje onderaan de dijk, in het bed in de kamer. Na vijf jaar 

werden er nieuwe flats gebouwd aan de Jonkheer van Karnebeekweg. Ze besloten er 

voor in te schrijven en gelukkig kregen ze een huis toegewezen. Ze kozen voor de boven-

ste verdieping, dit betekende wel 68 treden naar boven.  In dit huis hebben ze 14 jaar 

gewoond. Piet Fraanje vroeg toen aan Jaap of hij interesse had in het huis aan de Nijver-

heidsstraat, bij het bedrijf. Daar had het gezin wel oren naar, naar een huis op de bega-

ne grond. Voorwaarde was wel dat er toezicht gehouden moest worden op het kantoor en 

het terrein. Ze genoten er jarenlang van de ruimte en vrijheid totdat Fraanje besloot van 

het woonhuis een kantoor te maken. Fraanje beloofde zich in te spannen een andere wo-

ning voor het gezin te zoeken.  

Intussen bleek dat Jaap alles bij elkaar 42 jaar had gewerkt en dit betekende dat hij 

recht had op de VUT. Hij kreeg een half jaar om erover na te denken of hij hier gebruik 

van wilde maken. Fraanje was niet zo enthousiast… Jaap besloot het toch te doen. 28 
jaar had Jaap bij Fraanje gewerkt toen hij afscheid nam.  

Er werden verschillende huizen voorgesteld en uiteindelijk viel de keuze op een huis in 

Rijsoord, op Vlasstraat 1. Wil had nog wat bedenkingen tegen de dorpse sfeer, maar 

stemde toch in. Er moest heel veel aan het huis gebeuren maar met hulp van een vroege-

re collega werd het huis omgetoverd tot een paleisje. Met veel plezier hebben ze 15 jaar 

hier gewoond.  

De tijd die vrijkwam door de VUT werd ingevuld door de vele hobbies die Jaap al had. 25 

jaar lang ging hij iedere zaterdagmorgen vroeg uit bed om te gaan vissen met broers Bas, 

Leen en Harry. Tot z’n 46e jaar heeft Jaap gevoetbald. Ook was daar nog de schietvere-

niging waarvan hij meer dan 35 jaar penningmeester van is geweest. Op een avond In ju-

ni 1969 was tot zijn verbazing de districtbestuurder Zuid-Holland van de KNSA 

(Kon.Nederlandse Schietsport Associatie) aanwezig én zijn vrouw Wil. Hij kreeg op die 

avond een oorkonde en een bronzen draagspeld voor bewezen diensten.  

Later heeft hij met veel energie en samen met velen een nieuw clubgebouw voor de ver-

eniging gebouwd.  

In maart 1997 werd Jaap door iemand van de schietvereniging meegenomen naar het ge-
meentehuis in Ridderkerk waar tot z’n grote verrassing wel héél veel vrienden en beken-
den aanwezig bleken te zijn! Het had Hare Majesteit de Koningin  behaagd hem te be-
noemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau! In aanwezigheid van al z’n geliefden kreeg 
Jaap de Koninklijke Onderscheiding opgespeld. Hij is er erg trots op.   

Zijn broers Kees en Harry zijn inmiddels overleden. Zoon Harold en dochter Caroline zijn 

beiden getrouwd en wonen in de buurt. Jaap heeft twee kleinkinderen, zij zijn nu 15 en 

16 jaar oud.  

In 1991 hebben Jaap en Wil een geweldige reis gemaakt naar Israël en in 1993 volgde een 

reis met Ger Heester naar Egypte, Jordanië en Israël. Het bezoek aan de stad Petra staat 

Jaap nog helder voor de geest.    

Tot z’n grote verdriet is zijn vrouw Wil twee jaar geleden vrij plotseling overleden aan 
een hartinfarct.  

Jaap woont nu in een appartement in Ridderkerk-Oost waar hij samen met Wil naar toe 
was verhuisd. Ondanks de grote leegte die het verlies van zijn vrouw heeft achtergelaten 
gaat Jaap er wel op uit. Hij ging regelmatig eten in de Levensbron, gaat naar activiteiten 
van ‘De Zonnebloem’, gaat lopend naar het dorp om een boodschap te doen, bezoekt als 
het even kan de voetbal op zaterdag. Ook bezoekt hij weer de diensten op zondagmor-

gen, dat vindt hij heel fijn. 
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Veel steun heeft hij ook aan z’n kinderen die hem wekelijks ondersteunen.  
Het lievelingslied van Jaap is ook het lied dat zijn vrouw Wil heeft gezongen in het 

Ridderkerks Kerkkoor en dat werd gezongen bij de uitvaart van zijn geliefde vrouw: 
 
 

Jezus, ik wil komen,  
U roept telkens weer 
Laat me bij u schuilen,  
in uw liefde Heer 
 
Heer, U droeg mijn zonden  
aan het kruis voor mij 
Maak mij door Uw liefde  
van de zonden vrij 
 
Jezus, neem mijn leven 
in genade aan 
Dank U voor het wonder  
dat U hebt gedaan 

Bestemming Avondmaalscollecte 14 januari 2018 

 
De opbrengst van de collecten tijdens de diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt 

gevierd, wordt zoveel mogelijk door de diaconie voor een bijzonder doel bestemd. 

De opbrengst van de collecte van 14 januari, waarin we met elkaar het Heilig Avondmaal 

vieren is bestemd voor het project van World Servants waaraan onze jonge gemeentele-

den Rick Bezemer en Niels Baars deze zomer meewerken. (in het december nummer van 

Rijsoord aan ’t Woord heeft u hierover ook kunnen lezen) 
 

World Servants voert samen met lokale organisaties diverse projecten uit in ontwikke-

lingslanden en bouwen op deze manier scholen, klinieken en andere voorzieningen. 

Rick en Niels gaan  deze zomer, samen met een groep uit Ridderkerk en anderen, drie 

weken meehelpen aan het bouwen van 3 klaslokalen en een kantoor voor 375 kinderen in 

de leeftijd  van 5 tot 11 jaar en de leraren op de school. Op deze manier wordt voor deze 

kinderen onderwijs mogelijk in Zambia, één van onze diaconale taken. 

 

Naast de opbrengst  van de Avondmaalscollecte zullen we ook een spaar-project organi-

seren zoals we dat ook kennen voor Rwanda. Gedurende de hele maand januari kunt u 

hieraan bijdragen. 
 
Helpt u ook mee aan het bouwen van verandering? 
De diaconie beveelt dit project van harte bij u aan!  
 
Uw diaconie 
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College van Diakenen 

Gereformeerde Kerk Rijsoord 

Postbus 2033 

2980 CA Ridderkerk 

 

 

         Aan de gemeente van de 

         Gereformeerde Kerk Rijsoord 

 

 

BEGROTING 2018 

 

Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2018. 

 

Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het presente-

ren van de begroting van het College van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen een weer-

gave van de totaalbedragen. 

 

Daar de gelden bijeen gebracht zijn door giften en collecten, door u dus, gaan wij als 

College van Diakenen zorgvuldig om met de aan ons toevertrouwde gelden. 

Toch zullen wij daar waar nodig, zeker bij rampen en andere noodsituaties, ver of dicht-

bij, zoveel als maar mogelijk is ondersteuning geven. 

 

Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschikbaar 

zijn voor de gemeenten. Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen op het kan-

toor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord. 

 

Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de begroting wilt inzien. 

De begroting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 8 tot  

12 januari 2018. 

 

Wij hopen als College van Diakenen op wijsheid en inzicht bij het beheren van onze mid-

delen maar ook bij het delen van deze middelen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Kees Alblas 

Penningmeester College van Diakenen 
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BALANS DIACONIE 
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Deurcollecte maand januari – bestemd voor Missionairwerk 
 
Help de nieuwe kerk in Nieuw-Vennep 
CrossPoint is de kerk in de wijk Getsewoud in Nieuw-Vennep, maar dan anders. Een 
kerk zonder kerkgebouw. Een eigentijdse en warme gemeenschap die samen een ver-
schil wil maken: zorgen dat mensen elkaar weer echt zien staan.  
Juist de ‘gewone’ dagelijkse contacten met buren, collega’s, sportmaatjes of over-
blijfmoeders zijn belangrijk. CrossPoint is één van de eerste pioniersplekken van de 
Protestantse Kerk in Nederland. Sinds de start in 2004 is CrossPoint gegroeid tot een 
gemeente waar ongeveer 250 mensen bij betrokken zijn. CrossPoint daagt mensen uit 
de wijk uit om volgeling van Jezus te worden, om met Hem te leven en om zich in te 
zetten voor Gods Koninkrijk. Er worden activiteiten georganiseerd zoals gezamenlijke 
maaltijden, een kerstwandeling, sport en spel, kleine groepen en tienerwerk. De con-
tacten met statushouders in de wijk is aanleiding geworden om te starten met een 
nieuwe pioniersplek, House of Joy, die zich vooral richt op deze groep nieuwe Neder-
landers. Steun met deze collecte deze en andere pioniersplekken. Zodat op nog meer 
plekken een levende gemeenschap van gelovigen een plek kunnen vinden. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

 
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 2018”, of “VVB 
2017” als het nog op het oude jaar betrekking heeft.  
 
In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door 
naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2018).  
 
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 

 

Vrede 

 
Vrede wordt in positieve termen gedefinieerd als een 
heilzame toestand van rust en harmonie, of in negatie-
ve toestand als afwezigheid van stoornis, twist of 
strijd.  
 
Het woord "vrede" is een oud Germaans woord dat sa-
menhangt met "vrij" en oorspronkelijk "rechtstoestand 
van zekerheid" betekende. 
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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 armer 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 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 degene die ze niet weg weet te schenken. 

 

(San Giovanni.  

Rotordo Padre pio) 

 

 

 

        Vrijdag 26 januari 2018 

 

  “Florence Foster Jenkins” 

 
Het waargebeurde verhaal van Florence Foster Jenkins, de Amerikaanse socialite die 

in de vorige eeuw wanhopige pogingen deed een beroemde zangeres te worden en 

zich daarbij niet liet hinderen door gebrek aan talent. Haar echtgenoot en manager 

St. Clair Bayfield was vastbesloten om zijn geliefde Florence af te schermen van de 

waarheid. Maar wanneer ze besluit om een concert in Carnegie Hall te geven, staat St. 

Clair voor zijn grootste uitdaging.  

Inleiding om 19.15 uur door Mieke Taselaar 

Aanvang filmvertoning: 19.30 uur 

Zoals gebruikelijk is er na de film gelegenheid tot het drinken van een drankje en een 

nagesprek.  

Kaartverkoop: Wereldwinkel, Schoutstraat 17 (vanaf 14 dagen voor de voorstelling) 

én aan de zaal (vanaf 19.00 uur). Toegangsprijs € 5,— 
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(Concert) agenda 

  4 en 18 janua-

ri, 1 februari 

De Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie, thee en gezelligheid 

4 en 18 janua-

ri, 1 februari 

De Fontein Eetcafé de Fontein 

12.30 uur 

 

Gezellige maaltijd. 

Opgeven bij Marrie de Ko-

ning of Ria Bode 

12 januari Soosruimte  

De Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 

Vanaf 20.00 uur 

Ontmoeting, glaasje,  

spelletje…. 

16 januari De Hoeksteen CMV Passage 

 

m.m.v. De Hersenstichting 

21 januari Opstandingskerk Viering Gebedsweek 

van de eenheid 

Aanvang 16.00 uur 

m.m.v. Ds. Offringa, 

Pastor T. Halin 

Rouw-en trouwkoor van de 

parochie 

21 januari Breepleinkerk ‘Zingen maakt blij’ 
17.00 uur 

m.m.v. The Credo Singers 

Martin Mans, Johan Bos 

21 januari Bethelkerk 

Zwijndrecht 

Zondagavondzang 

19.30 uur 

m.m.v. Bethelkerkkoor 

Wim de Penning, André de 

Jager 

26 januari Theaterzaal 

‘Het Plein’ 
Filmhuis Ridderkerk 

19.30 uur 

Vertoning film  

‘Florence Foster Jenkins’ 

4 februari  Breepleinkerk ‘Zingen maakt blij’ 
17.00 uur 

Jublleumdienst 25 jaar Zin-

gen maakt blij 

m.m.v. The Martin Mans 

Formation’ 

10 februari De Fontein ‘Stevige kost’ 
Gemeentebijeenkomst 

over Christelijk geloof 

en evolutie 

16.30 uur 

Opgeven voor 5 februari 

bij G.O.T. 

18 februari Opstandingskerk Nel de Gelder dienst 

Hoogtepunten  

Mattäus Passion 

18.30 uur 

m.m.v. Golden Circle En-

semble 


