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Stencilen:  

Maandag 26 maart 2018 

Bundelen: 

Woensdag  28 maart 2018 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand  

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 23 maart 2018 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

 

Van de redactie 
 

Eind februari, het jaar is inmiddels al weer gedeeltelijk verstreken en als ik dit 

schrijf is de winter eindelijk ingetreden. De plaatselijke ijsclub is in opperste staat 

van paraatheid, wat zou het mooi zijn als de nieuwe Rijsoordse Ijsbaan deze week in 

gebruik kan worden genomen! 

 

Voor degenen onder u die liever met beide benen op vaste grond blijven is er ook 

genoeg te beleven. Deze editie staat weer boordevol met allerlei activiteiten die 

gepland zijn rond de Stille week en Pasen.  

Ook staan er enkele mooie gedichten in vermeld.  

 

U weet toch dat alle kopij welkom is? Rijsoord aan ‘t Woord is een blad van ons alle-
maal en daar kan iedereen zijn bijdrage aan leveren. 

 

Ik wens u fijne ‘stille’ weken vol bezinning toe. 
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Erediensten 

 

Zondag 4 maart 2018—3e zondag Veertigdagentijd 

09.30 uur : Ds. A. van de Beld, Zwolle 

Kindernevendienst : Pauline Bezemer 

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

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 11 maart 2018—4e zondag Veertigdagentijd 

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

Kindernevendienst : Mirjam Op den Brouw 

Chauffeurs : P.Bezemer en C. IJsselstein 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Woensdag 14 maart 2018—Biddag voor Gewas en Arbeid  

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Bidstondcollecte Kerk 

    2e Bidstondcollecte Kerk 

  

Zondag 18 maart 2018—5e zondag Veertigdagentijd 

09.30 uur : Ds. E. Bijl, Nieuw Beijerland 

Kindernevendienst : Elselien van Gameren 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Bidstondcollecte Diaconie 

    2e Bidstondcollecte Kerk 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Vrijdag 23 maart 2018—Vrijdagavondgebed 

19.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : Stichting FAFA, ontwikkelingswerk in de Ghanese hoofdstad 

    Accra  
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Zondag 25 maart 2018—Palmzondag 

09.30 uur : Ds. G.H.Offringa 

Kindernevendienst : Liane Janssen 

Chauffeurs : D.W. Alblas en A. Bode 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e 40 dagentijd collecte Kerk in Actie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Donderdag 29 maart 2018—Witte Donderdag—Heilig Avondmaal 

Gezamenlijke viering met de SARI gemeenten van Bolnes en Ridderkerk  

19.30 uur : Ds. G.H.Offringa en Ds. M. de Geus 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Vrijdag 30 maart 2018—Goede Vrijdag—Dienst in De Levensbron, Ridderkerk 

Gezamenlijke viering met de SARI gemeenten van Bolnes en Ridderkerk 

19.30 uur : Ds. M. de Geus 

 

Zaterdag 31 maart 2018—Stille Zaterdag  

Dienst in De Christus is Koningkerk,  

Slikkerveer 

19.30 uur : Ds. G Olde 

 

Zondag 1 april 2018 

Paasdageraadsviering in Bolnes 

Aanvang ca. 06.15 uur 

exact tijdstip wordt nog bekend gemaakt 

 

Zondag 1 april 2018—Pasen 

09.30 uur : Ds. G.H.Offringa 

Kindernevendienst : Petra Bezemer 

Chauffeurs : A.C.Alblas en Cl.Bezemer 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Jeugdwerk Protestantse kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Eigen jeugd 
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Bij de diensten 
 
We hebben dit jaar een vroege Paasdatum: al op zondag 1 april vieren wij het feest 
van de opstanding van onze Heer. Daar kijken we in de voorafgaande weken naar uit. 
De diensten in de week voorafgaande aan Pasen, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag zullen we dit jaar samen met de protestantse gemeente Bolnes en 
de Levensbron gaan vieren. Elders in dit kerkblad vindt u daarover meer informatie, 
maar ook al hieronder (tijd en plaats).  
 
Op zondag 4 maart zal onze oud-predikant ds. A. van den Beld uit Zwolle bij ons voor-
gaan. Het is de eerste zondag van de maand, en dan lezen we de Tien Geboden. Op 
deze derde zondag in de 40-dagentijd gaan het project van de kinderen en de liturgi-
sche schikking uit van Johannes 2:13-22, over de tempelreiniging. Marcus en Lucas be-
schrijven deze scene helemaal aan het einde van hun evangelie, vlak voor de passie-
geschiedenis, maar Johannes plaatst het vrijwel aan het begin van zijn boek.  
 
Zondag 11 maart is de vierde in de 40-dagentijd. Mw. ds. A.L. van der Zouwen-van 
Haaften uit Sleeuwijk is deze ochtend onze voorganger. In de liturgische schikking zien 
we niet de diep paarse kleur, maar roze bloemen: het licht van Pasen komt dichterbij. 
De kinderen horen over de grote maaltijd bij de zee van Tiberias, uit Johannes 6:4-15. 
 
Op woensdag 14 maart is het Biddag voor gewas en arbeid. ‘Voor alles wat er is onder 
de hemel, is er een tijd,’ zegt de Prediker in het derde hoofdstuk van zijn boek. Het is 
van alle tijden, maar ook altijd weer spannend wat het leven brengt. De één doet 
schoolexamen en de ander gaat met pensioen. De één heeft werk en een drukke agen-
da en de ander raakt werkloos. Het fruit rijpt of het wordt rot. ‘God heeft alles wat er 
is de goede plaats in de tijd gegeven.’ Kome wat komt. Op de avond van deze dag ho-
ren we ook de gelijkenis van de zaaier (Marcus 4:1-9). En wellicht krijgt Psalm 126, 
dat lied van verlangen. De bidstond in onze kerk is ’s avonds en begint om 19.30 uur.  
 
Op zondagmorgen 18 maart gaat ds. E. Bijl uit Nieuw-Beijerland bij ons voor. Het is de 
vijfde zondag in de 40-dagentijd. De kinderen horen hoe Jezus vertelt over de graan-
korrel (Johannes 12:20-33). Dit verhaal wordt ook in de liturgische schikking verwerkt. 
 
Op vrijdag 23 maart is het laatste Vrijdagvondgebed in de 40-dagentijd, nu in onze 
kerk. Het overkoepelende thema voor deze avondgebeden is ‘Onbaatzuchtige liefde’. 
In de viering van deze avond nemen we het onderwerp ‘Gelovige liefde’ onder de 
loep. Net als de vorige avondgebeden beginnen we om 19.30 uur. Nadien is er gele-
genheid bij een kopje thee of koffie gelegenheid om elkaar te ontmoeten.  
 
Op 25 maart is het Palmzondag, de zesde en laatste zondag in de 40-dagentijd en de 
drempel naar de Stille Week. De mensen staan langs de weg. Zij leggen hun mantels 
als een rode loper uit voor Jezus, die de stad Jeruzalem nadert. Via kruis en opstan-
ding voert zijn weg naar leven in het eeuwige licht.  
 
Op Witte Donderdag 29 maart gedenken we hoe Jezus zelf het heilig Avondmaal instel-
de. Met de tekenen van brood en wijn delen wij niet alleen de ernst van zijn lijden en 
sterven, maar ook de dankbaarheid om zijn Opstanding. Wij willen de Maaltijd van de 
Heer deze keer gezamenlijk vieren, met de protestantse gemeente de Levensbron in 
Ridderkerk en de protestantse gemeente van Bolnes. Er zullen dus ook gemeentele-
den, en ambtsdragers, uit van de andere kerken aanwezig zijn. We zullen de dienst 
met elkaar voorbereiden, ds. M. de Geus van de Levensbron zal een aandeel in de li-
turgie hebben. Laten we elkaar gastvrij ontmoeten en begroeten. De dienst vindt 
plaats in de Opstandingskerk en begint om 19.30 uur. 
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Op Goede Vrijdag 30 maart komen we samen in de Levensbron. We staan stil bij het 
lijden en sterven van Jezus, onze Heer. Verschillende stemmen zullen de Passiege-
schiedenis tot klinken brengen. We gaan samen zingen en in een moment van verstil-
ling zal de Paaskaars worden gedoofd. Dit is opnieuw een gezamenlijke viering met de 
protestantse gemeente van Bolnes en de protestantse gemeente de Levensbron in Rid-
derkerk, aanvang 19.30 uur. 
 
Op Stille Zaterdag 31 maart is er een Paaswake in de Christus is Koning Kerk in Slik-
kerveer. Het is de vooravond van het Paasfeest. In een sfeer van bezinning en inkeer 
lezen we kenmerkende Bijbelgedeelten, afgewisseld met passende liederen. Met de 
traditie van de vernieuwing van de doopbelofte is er aandacht voor een tastend ver-
staan van ons christelijk geloof. Hoewel deze viering formeel geen gezamenlijk stem-
pel heeft mogen ook de SaRi-leden uit Rijsoord, Bolnes en de Levensbron zich hier 
meer dan  welkom weten. Ook deze dienst begint om 19.30 uur. 
 
In de vroege morgen van zondag 1 april is er een Paasdageraadsviering in de protes-
tantse gemeente van Bolnes. Het is een vierde gelegenheid om het grootste feest van 
de kerk gezamenlijk te vieren. Op moment van schrijven is de aanvangstijd nog niet 
precies bekend. We moeten in elk geval vroeg genoeg zijn om op de pier in de Nieuwe 
Maas de zonsopgang te mee te kunnen maken: dat was het tijdstip waarop (volgens 
Marcus 16:2) drie vrouwen naar Jezus' graf gingen om daar de verrassing van hun leven 
te krijgen. Wij in Rijsoord kennen deze vroege viering nog niet, maar nieuwsgierigen 
zullen de weg naar Bolnes wel weten te vinden. Meer informatie hierover vindt u 
t.z.t. via onze website.  
 
Op zondag 1 april vieren wij het Paasfeest in onze eigen kerk, aanvang 9.30 uur. We 
lezen over Maria van Magdala die naar het graf van Jezus gaat. De steen blijkt wegge-
rold en het graf is leeg. Ook twee discipelen gaan naar het graf. Zij kijken zoekend 
rond en keren daarna terug. Dan ontmoet Maria de opgestane Heer en spreekt met 
Hem. Zij gaat weer naar de leerlingen en vertelt dat zij de Heer heeft gezien. De kin-
deren van de nevendienst verwerken deze geschiedenis met het thema: ‘Ik geef je 
toekomst!’, en de symboliek van de Paastuin komt terug in de liturgische schikking. 
We gaan bekende Paasliederen zingen, en we vinden het fijn dat mw. Gerdien Breems
-de Wit uit Oosterhout met haar zang de dienst komt opluisteren.  
 

O vlam van Pasen, steek ons aan –   
de Heer is waarlijk opgestaan! 

 
 
Wij wensen elkaar goede kerkdiensten toe en gezegende Paasdagen! 

 
 

ds. Herman Offringa 
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Zieken(t)huis 
Mw. A. Blaak (Strevelszicht) mocht weer thuiskomen uit zorgcentrum de Elf Ranken. Mw. 
W.A. Kooijman-van Noort (Klooslaan) werd met benauwdheidsklachten opgenomen in 
het ziekenhuis, ook zij is weer thuis. In deze tijd, op weg naar Pasen, bidden wij voor 
onze zieken en herstellenden om het Licht van Pasen dat ons de weg wijst en ons moed 
en krachten schenkt. 

ds. G.H. Offringa 

 

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

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

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

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

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

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

een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 

Opbrengst Collectes 
28-01-2018 Diaconie € 153,40 
 Onderhoud gebouwen € 139,20 
 Missionairwerk €   59,90   
 Spaardoos World Servants  €   87,40 
 
04-02-2018 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 146,80 
 Onderhoud gebouwen € 135,00 
 Eigen jeugd €   54,70 
 Spaardoos World Servants €   57,65 
 
11-02-2018 Kerk € 155,45 
 Onderhoud gebouwen € 120,15 
 Eigen jeugd €   51,95 
 Spaardoos World Servants €   68,35 
 
18-02-2018 Kerk in Actie 40-dagentijdcollecte € 166,75 
 Onderhoud gebouwen € 137,40 
 Eigen Jeugd €   61,05 
 Spaardoos €   70,15    
    
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 27 januari 2018 t/m 23 februari 2018) 
  
Via mw. J. IJsselstein-van der Wel voor collecte reparatie dak  €   10,00 
Via dhr. T.P. van der Burg voor RATW   €   10,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Bedankje en uitnodiging 
Bij het vorige nummer van Rijsoord aan ’t Woord trof u ook het 40dagenboekje aan. 
De bezorgers hadden tijdens hun ronde door het dorp een behoorlijk vrachtje extra 
mee te nemen. Het wordt enorm gewaardeerd dat zij dat ook dit jaar weer wilden 
doen. Hartelijk dank voor jullie moeite! 
Mocht er nog iemand een boekje willen hebben, dan kunt u kijken of er op de plank in 
de hal van de kerk nog een exemplaar ligt of u kunt contact opnemen met ondergete-
kenden. 
 
Graag brengen we ook de vrijdagavondvieringen van de maand maart nog onder de 
aandacht: 
 
2 maart     : Protestantse Gemeente te Bolnes, Pretoriusstraat 56            
9 maart     : Levensbron,  Jan Luykenstraat 10,  Ridderkerk                                                                  
16 maart   : Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, Slikkerveer  
23 maart   : Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, Rijsoord 
 
De aanvang is elke keer om 19.30 uur.  
Na afloop is er onder het genot van koffie of thee gelegenheid elkaar te ontmoeten. 
U bent van harte welkom! 
 
Namens de projectgroep 40dagenkalender, 
René en Wilma Barnard 

 

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 
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Kerkelijke stand 
Ingekomen van de Hervormde Gemeente 
Ridderkerk: 
  
Roxanne Elshout 
Pruimendijk 132 
2989 AK Ridderkerk-Rijsoord 

 

Van harte welkom!!! 

 

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 maart 
 
14  maart 1931 
De heer J. van der Helm  
Boksdoornstraat 2 kr. 119 
2982  BC  Ridderkerk 
 
24 maart 1938 
Mevrouw W.de Vroed-Smit, 
Brasem 83, 
2986 HA Ridderkerk 
 
26 maart 1932 
Mevrouw  A. Kanters-van Kleef 
Mauritshoek 120  
2988 ED Rijsoord 
 
26 maart 1936 
De heer W.J. van Gameren 
Oranjestraat 2a 
2991 CL Barendrecht 
 
28 maart 1934 
De heer  W.A. Nugteren 
Rijksstraatweg 157 
2988 BD Rijsoord 
 
 
31 maart 1934 
De heer J. Oosthoek 
Seringenplantsoen 475 
2982 BP Ridderkerk 

Gezamenlijke vieringen in de Stille Week 

 
U heeft het waarschijnlijk al gezien bij het overzicht van de diensten op pagina 2 en 3: de 

vieringen in de Stille week zullen gezamenlijk met de SARI kerken van Ridderkerk en Bol-

nes plaatsvinden.  

Als gemeente hebben we het besluit genomen dat we open staan voor het onderzoeken 

van de mogelijkheden voor verregaande samenwerking met de kerken van Ridderkerk. Dit 

is nodig omdat onze gemeente anders een onzekere toekomst tegemoet gaat door een te-

ruglopend ledenaantal en de beperkte financiële middelen die we hebben. 

Binnen SARI is het besluit genomen, uiteraard na goedkeuring van de diverse kerkenraden, 

dat we de diensten in de stille week gezamenlijk vieren. Het zal voor u wennen zijn, maar 

het is een goede gelegenheid om es wat nader kennis te maken met elkaar. 

Indien u vervoer nodig op vrijdag– of zaterdagavond kunt u zich melden bij de diaconie of 

uw pastoraal werker.  

 

Ellie Lagendijk  
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NBG Bijbelleesrooster maart 

 
 

 

 

 

 

  

Passie- en Pasenzondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de Passie- en Pasenzondagavondzang 
die wordt gehouden op zondag 25 maart as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rot-
terdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. Aan deze avond werken mee: An-
dré de Jager (orgel) en Laura Struik (sopraan). In deze zondagavondzang gedenken we 
zingend het lijden en sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland. . 
Het koor zingt o.a. de liederen: ‘t Is middernacht en in de hof’ en ‘Lift high the cross’. 
We sluiten de avond af met het lied ’U zij de glorie’.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

U vroeg mijn handen 
 
U vroeg mijn handen, opdat U  
ze kunt gebruiken voor uw doel. 
Ik bood ze aan, eventjes, maar trok ze 
terug, want het werk was moeilijk. 
 
U vroeg mijn mond om een stem tegen 
ongerechtigheid te laten horen. 
Ik gaf slechts mijn fluistering, uit vrees 
om zelf beschuldigd te worden. 
 
U vroeg mijn ogen om de pijn van de 
armoede te zien. 
Ik sloot ze, want ik wilde niet zien. 
 
U vroeg mijn leven, opdat U via mij zou 
kunnen werken. 
Ik gaf maar een klein stukje, zodat ik 
niet te betrokken kon raken. 
 
Heer, vergeef mij als ik U dien uit  
egoïsme,  
alleen wanneer het mij uitkomt, 
Alleen op die plekken waar het veilig 
is, 
En alleen met diegenen die het mij 
makkelijk maken om U te dienen. 
 
Vader, vergeef mij, maak mij nieuw, 
Zend mij uit als een bruikbaar instru-
ment, 
Opdat ik de betekenis van uw kruis  
serieus mag nemen. 
 
Joe Seremane, Zuid-Afrika 
Uit: Bron van Leven 
 
Namens de ZWOE-groep,   
Wilma Barnard 
 

donderdag 1 maart 2 Petrus 3:10-18 
vrijdag 2 maart Spreuken 22:1-16 
zaterdag 3 maart Jozua 1:1-9 
zondag 4 maart Jozua 1:10-18 
maandag 5 maart Jozua 2:1-14 
dinsdag 6 maart Jozua 2:15-24 
woensdag 7 maart Jozua 3:1-17 
donderdag 8 maart Jozua 4:1-14 
vrijdag 9 maart Jozua 4:15–5:1 
zaterdag 10 maart Jozua 5:2-12 
zondag 11 maart Psalm 6 
maandag 12 maart Jozua 5:13-6:14 
dinsdag 13 maart Jozua 6:15-27 
woensdag 14 maart Jozua 7:1-15 
donderdag 15 maart Jozua 7:16-26 
vrijdag 16 maart Jozua 8:1-13a 
zaterdag 17 maart Jozua 8:13b-29 
zondag 18 maart Jozua 8:30-35 
maandag 19 maart Jozua 9:1-15 
dinsdag 20 maart Jozua 9:16-27 
woensdag 21 maart Jozua 10:1-15 
donderdag 22 maart Jozua 10:16-28 
vrijdag 23 maart Jozua 10:29-43 
zaterdag 24 maart Jozua 11:1-15 
zondag 25 maart Marcus 11:1-11 
maandag 26 maart Marcus 11:12-25(26) 
dinsdag 27 maart Psalm 7 
woensdag 28 maart Marcus 14:1-11 
donderdag 29 maart Marcus 14:12-52 
vrijdag 30 maart Marcus 14:53–15:47 
zaterdag 31 maart Genesis 1:1–2:4a 
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C.M.V. Passage. 
20 maart gaan we richting Pasen en hebben op deze avond uitgenodigd Dhr. van Aals-
burg. Hij gaat een presentatie houden over de Tabernakel het belooft een mooie 
avond te worden, heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op deze avond 
(ook niet leden).  
De avond wordt zoals gewoonlijk gehouden in gebouw de Hoeksteen Rijksstraatweg 43 
Rijsoord. 
 
Met vriendelijke groet 
het bestuur van Passage, 
Pauly Bestebreurtje. 

 

Aandacht 
 
We hebben elkaar nodig 
Dat is toch zonneklaar 
Want mensen willen warmte 
En aandacht voor elkaar 
 
Waarom niet even praten 
Waarom geen lieve lach 
Zo zorg je voor een lichtpunt 
Ook op een donkere dag. 
 
Iemand die naar je luistert 
Iemand die met je praat 
Dat is nou juiste datgene 
Waar het bij de mens om gaat.  

 

Dit mooie gedicht ingezonden door 
Mevr. Klootwijk uit Barendrecht.  

Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/jij bent van harte welkom voor een 
praatje, 

glaasje, spelletje, kortom voor de  
gezelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetingsavond. 
 

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

23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

Tot ziens op vrijdag 9 maart 2018 
 

Achter de bar staan 
Jan en Arjan 
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Films gezocht 

 

GOT is op zoek naar films die op een of andere manier betrekking hebben op onze 

kerk. Denk aan verbouwing, kampen, clubs of wat dan ook. Het maakt niet uit of het 

smalfilm, videoband of iets anders is. Als het maar film is. En ook de kwaliteit is niet 

belangrijk.  

Een selectie van deze films willen we vertonen op de open middag van aanstaande 

zaterdag 26 mei 2018. En wellicht kunnen we met het door u aangeleverde materiaal 

een mooi filmarchief opbouwen. Dit alles uiteraard allen met uw toestemming.  

Mocht u materiaal hebben of nadere informatie willen, dan kunt u contact opnemen 

met Gerard Lodder (g.lodder9@upcmail.nl / 06 10 62 41 63). Vanzelfsprekend krijgt u 

het materiaal terug.  

We hopen dat er heel wat tevoorschijn komt uit dozen, van onderste planken, van 

zolders, van familie, vrienden, kennissen of waar vandaan dan ook en dat we mooi 

materiaal kunnen vertonen. 

Namens GOT,  

Gerard Lodder 

 

Lunchcafé De Fontein 
 
Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende 
datums staat de tafel weer gedekt: 
 

15 maart 2018 (opgeven tot uiterlijk 8 maart) 
5 april 2018 (opgeven tot uiterlijk 29 maart) 
  
 

Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen 
blijven als de tafel gedekt 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 
 

mailto:g.lodder9@upcmail.nl
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Symbolische bloemschikking maart 

 

Leven door verandering 

De veertigdagen tijd nodigt uit om stil te staan bij onrechtvaardigheid, geweld, ar-

moede, aantasting van de schepping. Maar is tevens  een periode van bezinning, ook 

op ons eigen leven. Wat veroorzaakt bij ons lijden, kruipen we weg en verschuilen we 

ons? Of hebben we het lef om op te staan en ons te richten naar wat de Eeuwige ons 

schenkt? Opstaan uit datgene wat het leven stuk maakt en zo het lef hebben om te 

leven. Een wereld met een beter klimaat, zodat de aarde een duurzame toekomst 

biedt aan generaties na ons en het leven in de schepping niet ten onder gaat door de 

uitputting van grondstoffen en consumptie.  

Leven door verandering is het thema van de liturgische schikkingen in de veertigdagen 

tijd en Pasen. 

Het twijgje dat zal uitgroeien tot een krachtige boom (Ezechiel 17:22-24)is met het 

kruis dat Jezus zal dragen, is ons symbool en constante basis in de schikking gewor-

den. Beide zullen vrucht dragen en leven brengen. 

De schikkingen zijn sober van karakter. De eerste drie zondagen zal een knoestige 

stronk de basis vormen. Hierna op de vierde zondag volgt het gaffelkruis. In de Chris-

telijke traditie is het gaffelkruis de kruisvorm die het meest herinnerd aan een leven-

de boom. De naar boven gestrekte takken drukken de verbinding met het menselijke 

en goddelijke uit. Het licht van Pasen begint te schijnen, door de kleur roze in de 

schikking. 

Het dode hout dat lijden en onrecht verbeeldt, wordt langzaam maar zeker een bloei-

ende boom.Met Pasen barst het leven uit het dode hout en bloeit! 

 

Zondag 4 maart, 3e zondag in de veertigdagen tijd. Thema; Ruimte maken. 

Jezus treft op het tempelplein allerlei handelaars aan. Hij jaagt ze de tempel uit. Jo-
hannes 2:13-25 Ruimte maken voor verandering en komen tot een ander licht. 

Zondag 11 maart, 4e zondag. Thema; Delen voor verandering. 

Jezus wordt gevolgd door een grote menigte en de leerlingen vragen zich af wat ze 

moeten doen om deze mensen eten te geven. Het verhaal van de vijf broden en twee 

vissen. Johannes 6:1-15. Het brood verwijst naar het geestelijk levensbrood, dat Jezus 

rijkelijk uitdeelt. Vandaag staat het gaffelkruis in de schikking, de kleur gaat van 

paars naar roze, naar het licht van Pasen. 

 

Zondag 18 maart, 5e zondag.  

Thema; Loslaten om te leven. 

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft 

het een graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij 

veel vrucht. Johannes 12:20-33. Loslaten, eenzaam in de 

aarde vallen en in het donker en  opnieuw tot leven ko-

men, een leven dat leidt tot vrucht dragen. De korenaar, 

de graankorrel en het brood zijn Bijbelse voorbeelden 
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Zondag 25 maart, 6e zondag. Thema; Op weg naar dienstbaarheid. 

Palmpasen, Jezus nadert Jeruzalem. Hij rijdt niet hoog te paard de stad binnen, maar 

als een zachtmoedige Koning op een ezel. Marcus 11:1-11 

Tijdens de laatste maaltijd met de leerlingen zegt hij tegen hen; Ik ben niet gekomen 

om gediend te worden maar volg mij in het dienstbaar zijn aan anderen. 

De kleur is rood voor de intrede en paars voor het passie gedeelte.  

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zijn sobere schikkingen met het 
kruis. 

Zondag 1 april, Pasen Thema; Opstaan door verandering. 

De weg gerolde steen, een leeg graf, de ruimte is onbegrensd….. ruimte om in het 
vroege morgen licht in de tuin de levende te ontmoeten. Het kruis bloeit en de tuin er 

om heen geeft licht door de witte bloemen. De tuin is symbool voor de ommekeer; de 

dood maakt plaats voor het leven. 

Goede dagen toegewenst, namens de Bloemengroep 

HET DAK VAN ONZE KERK  

In het oktobernummer van Rijsoord aan ’t Woord hebben wij u gemeld dat het schuine 
dak aan vernieuwing toe is en dat wij de collectes voor het onderhoud van de gebouwen 
in de maanden oktober, november en december zouden reserveren om het dak (zodra dit 
nodig is) te kunnen repareren. 

Met genoegen melden wij u dat deze collectes, inclusief de giften die via de bank zijn 
ontvangen, in totaal € 4.660,00 hebben opgebracht.  

Fijn dat zo veel mensen zo spontaan meegeholpen hebben. 

Het bedrag houden wij apart in het 'dakfonds' om te kunnen gebruiken op het moment dat 
het dak echt gaat lekken. In de jaarstukken kunt u dit bedrag terugvinden.    

 

Allen hartelijk dank voor uw medewerking. 

College van Kerkrentmeesters 

STILLE TIJD 
Stilte een fase van rust in het bestaan. 
Even terug kijken, wat heb ik gedaan. 

Loop ik niet te hard , ga ik niet te snel . 
Kan ik het nog volgen , red ik het nog wel. 

 
Soms gun ik mij de rust niet , wil altijd maar gaan 
Neem ik geen tijd om te luisteren , om te verstaan 

Stille tijd , een tijd om te verlangen 
Om naar Hem te luisteren , aan Zijn lippen te hangen 

 
Stille tijd een oase van rust in mijn denken, 

Een tijd om alleen aan God te schenken. 
Met Hem te delen wat mij bezig houdt op deze aarde 

Met Hem te zoeken naar Zijn normen en waarden. 
 

Elke dag een tijd mag plannen , reserveren voor Hem. 
Stil mag wezen door te luisteren naar Zijn stem. 

Mijn hart opent zich alleen voor U , majesteit 
Heel mijn leven , Uw stille tijd. 
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Vervolg stellingen van Luther 

 

66.Maar de schatten van de aflaat zijn de netten waarmee men nu het fortuin van de 
mensen vangt.  
67. De aflaat, die door de predikers als de 'grootste genade' verkondigd wordt, moet 
inderdaad 'groot' heten, in die zin, dat hij veel opbrengt.  
68. Maar de aflaat is werkelijk uiterst gering, vergeleken met de genade van God en 
het geloofsleven onder het kruis.  
69. De bisschoppen en pastoors zijn verplicht de commissarissen van de apostolische 
aflaat met alle eerbied toe te laten.  
70. Maar ze zijn nog meer verplicht met ogen en oren op te letten, dat deze commis-
sarissen niet in plaats van wat de paus heeft opgedragen hun eigen fantasieën predi-
ken.  
71. Wie de waarheid van de pauselijke aflaat weerspreekt, die zij vervloekt!  
72. Maar wie zich bezorgd maakt over de willekeur en de brutaliteit in de woorden 
van de aflaatpredikers, die zij gezegend!  
73. Zoals de paus terecht met zijn toorn en de ban straft wie met listige aanvallen op-
treedt tegen de aflaat.  
74. Zo wil hij nog veel meer hen straffen met zijn toorn en de ban, die onder de dek-
mantel van de aflaat met allerlei handigheden aan de heilige liefde en de waarheid 
afbreuk doen.  
75. Te veronderstellen, dat de aflaat van de paus zo krachtig werkt, dat hij een mens 
zou kunnen vrijspreken van de zonde, zelfs als hij (om iets onmogelijks te noemen) de 
moeder Gods verkracht had, is krankzinnig.  
76. Wij stellen daarentegen, dat de pauselijke aflaat niet de schuld kan wegnemen 
van ook maar de geringste vergefelijke zonde.  
77. Wie zegt, dat St. Petrus, als hij nu paus was, geen groter genade zou kunnen uit-
delen, spreekt lastering tegen St. Petrus en de paus.  
78. Daarentegen stellen wij, dat deze, ja iedere paus, over groter genaden (dan de 
aflaat) beschikt nl. over het evangelie, de geestelijke krachten, de gave om gezond te 
maken enz. waarvan sprake is in 1 Kor. 12.  
79. Als men zegt, dat het kruis, opgericht (in de kerken), gesierd met het pauselijk 
wapen, evenveel macht heeft als het kruis van Christus, dan is dat een godslastering.  
80. De bisschoppen, zielzorgers en theologen, die toestaan, dat zulke woorden tot het 
volk gezegd worden, zullen daarvan rekenschap moeten afleggen.  
81. Zulk vermetel en onbeschaamd prediken over de aflaat maakt, dat het zelfs voor 
de geleerde moeilijk valt de eer en de waardigheid van de paus in bescherming te ne-
men tegen laster of tegen de stellig scherpe vragen van de gewone man.  
82. Bij voorbeeld: Waarom bevrijdt de paus niet tegelijkertijd alle zielen uit het vage-
vuur terwille van de allerheiligste liefde vanwege de grote nood der zielen— dat zou 
toch voor hem de meest voor de hand liggende reden moeten zijn, nu verlost hij im-
mers ontelbaar vele zielen terwille van het allerellendigste geld voor de bouw van een 
basiliek en dat is toch een zaak van heel weinig belang?  
83. Of: Waarom blijven de uitvaartdiensten en jaarmissen voor de doden nog bestaan 
en waarom geeft de paus niet de prebenden, die voor de doden gesticht werden, te-
rug of staat toe, dat ze teruggenomen worden, terwijl het immers onjuist is verder 
nog voor de reeds verlosten te bidden?  
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 februari 2018 
  
De voorzitter, mevrouw Lagendijk, opent de vergadering, leest een tekst uit het 40-
dagenboekje en uit Prediker 7 rond levenslust en liefde en gaat voor in gebed. 
 
De notulen van de kerkenraadsvergadering van 10 januari 2018 worden na een kleine 
wijziging vastgesteld. Hierna worden de ingekomen stukken besproken. De kerkenraad 
stuurt een kaartje naar Sursum Corda vanwege het 100-jarig bestaan. Verschillende 
kerkenraadsleden zullen het concert bijwonen. De PKN heeft bericht gestuurd de be-
groting 2018 van het College van Diakenen en van de kerk goed te keuren. Wel is de 
goedkeuring voor de kerk vanwege het structurele tekort voorzien van een kantteke-
ning.  
 
Een aanvraag is ontvangen voor de kerkelijke inzegening van een huwelijk. De kerken-
raad is verheugd en zorgt voor afkondiging. Er is opnieuw een nieuw lid voor onze 
kerk. Zij is van harte welkom en heeft het jaarboekje en de ledenlijst ontvangen.  
 
Verschillende gemeenteleden hebben te maken met gezondheidsproblemen. Enkele 
leden die in een verpleeghuis of ziekenhuis waren, zijn gelukkig weer thuis gekomen. 
Het echtpaar Van der Helm is 56 jaar getrouwd. 
 
Er is last van vocht in de container van de bazaar. De luchtvochtigheid wordt ook ge-
meten in de kerk. 50% van de kaartjes Kerkbalans zijn retour gekomen. Op dit mo-
ment is in totaal € 56.0000 toegezegd. Het is de verwachting dat meerdere kaartjes 
nog worden ingeleverd. 
  
Het verslag van de vergadering van het College van Diakenen wordt besproken. T.a.v. 
Schuldhulpmaatje zijn de meningen positief. De kerkenraad zal de intentieverklaring 
ondertekenen maar geen voordracht doen voor een bestuurslid. 
 
Helaas gaat de band Bridges stoppen. De Liturgiecommissie zoekt naar mogelijkheden 
om de  band toch nog in een dienst te laten spelen. De Nel de Gelderdienst was 
prachtig. Er waren veel positieve reacties. De kerkenraad zal ook dit jaar meedoen 
met het Christmasevent in Ridderkerk. De bijeenkomst over Christelijk geloof en evo-
lutie met aansluitend het stamppottenbuffet wordt door GOT nog geëvalueerd.  
 
Op het voorstel van de kindernevendienstcommissie besluit de kerkenraad om met in-
gang van het volgende kerkelijke seizoen de wekelijkse kindernevendienst te beëindi-
gen. Er zijn te weinig kinderen. In plaats van de wekelijkse kindernevendienst zal het 
volgende seizoen een maandelijkse kindernevendienst georganiseerd worden die de 
hele kerkdienst beslaat en ook voor de wat oudere kinderen is. Net voor de zegen ko-
men de kinderen dan de kerk binnen. 
 
De kerkenraad besluit de diensten rond Pasen samen met de Sari-kerken te organise-
ren. Op Witte Donderdag is de dienst in onze kerk, op Goede Vrijdag in de kerk van 
Ridderkerk en op Stille Zaterdag in Slikkerveer. Bolnes heeft een ochtendprogramma 
rond zonsopgang op 1e Paasdag. De kerken vieren zondag 1e Paasdag in de eigen kerk. 
Er komt een artikel in Rijsoord aan ’t Woord dat gemeenteleden die vervoer nodig 
hebben hun naam op een lijst in de kerk kunnen schrijven.  
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Vaste Vrijwillige Bijdrage  
 
Uw vaste vrijwillige bijdrage kunt u overmaken op IBAN rekening NL46 RABO 0355 
4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van “VVB 2018”.  
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand maart zal 
plaatsvinden op 28 maart 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 
 

 
In januari heeft de actie kerkbalans plaatsgevonden.  
Op basis van de ingeleverde enveloppen tot en met 23 februari 2018 kan de voorlopige 
balans worden opgemaakt. Door 140 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct 
overgemaakt, van € 64.780,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 69 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 2018” (het formulier hoeft u dan niet meer in te sturen). 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Bijdragen-administrateur/Penningmeester 
 

De wijziging van de kerkorde, deel 3 inzake predikant, wordt besproken in de classisver-
gadering. Verschillende kerkenraadsleden zijn naar de bijeenkomst rond Kerk 2025 in 
Rotterdam geweest. Er was een goede opkomst. 
In verband met het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag wordt het Censura Morum ge-
houden. Geen van de aanwezigen heeft bezwaar. 
 
Mevrouw Ellie Alblas leest aan het eind van de vergadering een tekst voor die prachtig 
aansluit op de openingstekst van de voorzitter. De voorzitter sluit hierna de vergadering.  
     -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
 
Verslag: Martha Verveer  
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Periodieke giften aan de kerk  
 
Voor het vastleggen van een periodieke gift voor minimaal vijf jaar hoeft u niet meer 
naar een Notaris, maar kunt u kosteloos vastleggen in een schriftelijke overeenkomst 
tussen u en de kerk. Vanaf de website van de Belastingdienst kunt u de formulieren 
“Periodieke gift in geld” downloaden. Het bestaat uit een exemplaar voor de schenker 
en een exemplaar voor de ontvanger. Deze formulieren moeten worden ingevuld en 
door beide partijen worden ondertekend.  
U kunt de formulieren ook aanvragen bij onze penningmeester. 
  
Voor onze kerk is een periodieke gift natuurlijk prettig, want wij zijn dan vijf jaar ver-
zekerd van uw waardevolle bijdrage. Maar ook voor u als gever heeft deze constructie 
voordelen. Deze gift is namelijk altijd volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting 
ongeacht de hoogte van het bedrag (de drempel van 1% geldt hier dus niet). U kunt 
dus meer geven voor hetzelfde netto bedrag. Bij overlijden wordt de periodieke gift 
beëindigd.  
 
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. 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, of wilt u meer weten? Het college van kerk-
rentmeesters is u graag van dienst. 

Deurcollecte maand maart  – Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Sterke vrouwen opleiden in Papoea 
Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. 
Dat is hard nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen tra-
ditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel vrouwen zijn nauwelijks op-
geleid.  
Het vormingscentrum P3W brengt daar verandering in. Vrouwen leren lezen en schrij-
ven, volgen Bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakop-
leiding. Daardoor staan vrouwen sterker in hun schoenen én ze nemen hun kennis en er-
varing mee terug naar hun dorpen. Vaak richten ze daar een vrouwenvereniging op of ze 
starten lokale cursussen in hun kerk.  
Zo spelen steeds meer vrouwen een actieve rol in hun lokale gemeenschap en bouwen 
mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun doch-
ters. Met deze collecte steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie zoals P3W in West-
Papoea. Van harte aanbevolen! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

Giften ontvangen door het College van Diakenen: 
  
Via Mevr. E. Alblas inzake diaconie                                               €   10,00 
  
Allen hartelijk dank voor uw gift. 
 
Met vriendelijke groet 
Kees Alblas 
Penningmeester CvD. 
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Even op de hoogte.... IWGOS 
 
Interkerkelijk Werkverband voor Godsdienstonderwijs op Openbare 
Scholen 
 
 
Het is al weer even geleden dat u wat heeft kunnen lezen over het werk van het 
IWGOS, het werk op openbare scholen.  
Als kerkelijke gemeente nemen we deel aan dit werkverband.  
 
Twee keer per jaar vergadert het IWGOS. Tijdens deze vergadering wordt er door de 
onderwijsgevenden verteld hoeveel kinderen er deelnemen, hoe vaak de lessen gege-
ven worden, hoe de kinderen reageren op de verhalen en hoe het contact met de 
school verloopt. Maar ook bespreken we hoe en wat we kunnen doen om op de andere 
openbare scholen binnen te komen om ook daar de mogelijkheid tot lesgeven van de 
grond te krijgen. 
Het duurt nog wel even, maar nu al beginnen wij met de voorbereidingen voor het 
nieuwe schooljaar. Op dit moment wordt er op de Bosweide en de twee vestigingen 
van de Piramide lesgegeven. Graag zouden we ook op de Reijer, de Noord en de Bot-
ter het evangelie willen vertellen. Als werkgroep zijn we bezig met voorbereidingen 
voor het benaderen van de andere openbare scholen. 
Wat zou het mooi zijn als na de zomervakantie er ook op andere openbare scholen in 
Ridderkerk weer godsdienstonderwijs gegeven kan worden.  
Het is soms lastig om bij scholen binnen te komen. De directie staat niet altijd open 
voor het mogen verspreiden van flyers om kinderen en ouders bekend te maken met 
de mogelijkheid die er is om godsdienstonderwijs op school te kunnen krijgen. 
 
Het onderwijs op de scholen wordt gegeven door onderwijsgevenden die een lesbe-
voegdheid hebben. Zij doen dit werk vaak vrijwillig en met grote motivatie. Ze vertel-
len dat het soms moeilijk is om de balans te vinden tussen het niet mogen evangelise-
ren (dat is een voorwaarde in de wet) en het willen getuigen van je geloof. Het gaat 
erom de kinderen in aanraking te brengen met de Bijbelse verhalen en ze te laten ho-
ren wie de God van de Bijbel is en wat Hij voor mensen wil betekenen. De onderwijs-
gevenden werken allen met het lesmateriaal van de landelijke organisatie. 
Nu worden de lessen gegeven in groep 5/6 of in groep 7/8, dat gebeurd in overleg met 
de school. De ouders worden door de school benaderd om hun kind aan te melden.  
 
We willen aan u vragen om te bidden voor: 
 het openen van wegen om ook op de Reijer, de Noord en de Botter godsdienst 

lessen te kunnen geven; 
 het openen van harten van de kinderen die de godsdienstlessen volgen; 
 dit mooie en soms moeilijke werk, dat de onderwijsgevenden namens de kerken 

doen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Iwgos 
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Delegatiebezoek uit Rwanda 

 

 10-30 april  
 

 

 

 

 

 

 

Van 10 april tot 30 april zal er weer een delegatie uit Rwanda op bezoek komen in on-

ze kerken. Zoals u wellicht bekend is, gebeurt dat om de 4 à 5 jaar. 

 

 

Het thema van het bezoek zal zijn; Oud en jong-verbonden in  geloof. De rode draad 

die ons verbindt is het geloof in God. 

 

Vier nog jonge mensen uit Rwanda, twee van hen zijn predikant en twee komen uit 

het onderwijs, hebben er ontzettend veel zin in om bij ons op bezoek te komen. We 

zullen o.a. met elkaar het 30 jarig bestaan vieren op 21 april in Sliedrecht. 

Omdat de Uitwisseling al zolang bestaat zijn er in Rwanda al de nodige ontmoetingen 

geweest met  mensen uit Nederland. Denk maar aan vorige delegatiebezoeken uit Ne-

derland en de bezoeken van jeugdgroepen uit Amersfoort en Sliedrecht. Steeds is ie-

dereen open en gastvrij ontvangen in Rwanda. 

 

Er zijn tijdens die bezoeken gesprekken geweest en er is begrip ontstaan voor elkaars 

problemen en mogelijkheden. Nu is voor deze delegatie het moment gekomen om Ne-

derland met eigen ogen te zien, de koude regen te voelen, al zal er waarschijnlijk 

geen sneeuw meer vallen in april. Ze zullen zien dat de bladeren aan de bomen groei-

en, want april betekent lente, een begrip dat na dit bezoek herkenbaar zal zijn. Ze 

zullen onze haast ervaren en misschien daardoor eenzaamheid en natuurlijk de zee 

zien en boten. 

 

Hopenlijk zullen we elkaar veel kunnen  leren. U als kerken willen we graag op de 

hoogte houden van het programma. De bezoekers zullen we aan u voorstellen door-

middel van een folder en we zullen proberen hen zoveel mogelijk van onze gemeenten 

te laten zien.  

Als ze weer vertrekken naar Rwanda zullen ze gaan met een realistisch beeld over Ne-

derland en dat thuis delen.  We hopen hen te kunnen ontvangen met veel enthousias-

me vanuit alle kerken. 

 

De Stuurgroep 

 

NB: Op 19 april a.s. is de complete delegatie een dag te gast in ons dorp. Op 29 april 
wonen twee delegatieleden onze kerkdienst bij.   
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  Persbericht van de protestantse classis Dordrecht 

 

 De classis in het nieuws     

 

Voltooid leven 
  
Daarover sprak dr. Alfred Teeuw, arts en theoloog met classisafgevaardigden en belang-

stellenden op woensdag 21 februari 2018. 

Over euthanasie en voltooid leven zijn we in de loop der tijd anders gaan denken. Wat 

vroeger niet mocht, kan nu wel. 

Neem de zaak Stinissen. Mevrouw Stinissen raakte in 1974 door een narcosefout in coma. 

In 1990 wilde haar man haar laten inslapen. Ze overleed een dikke week nadat de rech-

ter uitsprak dat de sondevoeding gestaakt mocht worden. 

De discussie ging vervolgens over de vraag hoe lang sterven mag duren. Was 16 jaar ge-

noeg? 

De Nederlandse Patiëntenvereniging was het niet eens met het besluit van de rechter en 

eiste tevergeefs de onmiddellijke hervatting van de sondevoeding. Ook de meeste kerken 

steunden dit. 

Want wie beslist of iemand mag sterven? Is dat de rechter of de arts of God was toen de 

vraag. De zin van het geven van sondevoeding was dat zij daardoor kon doorleven. Maar 

wat is vervolgens de zin van dat doorleven? 

Als we vandaag weer in zo’n situatie komen zullen de christelijke kerken niet zeggen dat 
een coma patiënt maar eindeloos moet doorleven. Iemand moet ook mogen sterven. 

Prins Friso werd ook in leven gehouden, maar was dat geslaagd? 

De huisarts Sutorius werd in 2002 veroordeeld voor de hulp die hij gaf bij de zelfdoding 

van Brongersma, die levensmoe was. Maar in 2016 werd de euthanasiewetgeving versoe-

peld. Ook mensen die niet doodziek zijn mogen op een zelfgekozen tijdstip uit het leven 

stappen. Onze mening en dus onze wetgeving schuift steeds op. 

Er wordt veel gepraat en soms ook reclame gemaakt over voltooid leven en zelfdoding. 

Neem de populaire televisieserie: ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, dat zich 
afspeelt in een verzorgingshuis. De geriater praat openhartig over de pillen die beschik-

baar zijn om het leven te beëindigen. En als iemand een beroerte krijgt legt de dochter 

uit dat haar moeder dit lijden niet wil en roept de mensen op te zorgen dat dit lijden 

hen niet overkomt. Regel je euthanasie voor het te laat is. 

Hoe zit dat met ouderen en ‘voltooid leven’? Ze zijn niet ziek, maar lijden toch aan het 
leven. Ze hebben vaak het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. Het lukt 

hen niet meer om verbinding te maken met de mensen om hen heen. Ze voelen zich uit-

gerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. En men is bang afhanke-

lijk te worden. Het feit dat je dan pillen binnen handbereik hebt, kan dan rust geven. Bij 

een zelfgekozen levenseinde herpak je de controle over je situatie. 

Wat kunnen we als christelijke gemeenten met deze gegevens? 

We zouden na kunnen denken over wat onze normen zijn en waaraan we onze status ont-

lenen. 

De economie is heel belangrijk in onze samenleving. Iemand die van zijn werk verzuimt, 
omdat zijn moeder ziek is, dat kan niet. Het werk moet doorgaan, dat is belangrijker dan 
de zieke moeder. 
We vinden het ook heel gewoon dat onze kinderen het zo druk hebben dat ze weinig tijd 
hebben om langs te komen 
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Wat leren we onze kinderen eigenlijk op dit punt? We leven in een wereld die de zelf-

redzaamheid belangrijk vindt. We denken dat de wereld maakbaar is. Maar heel veel 

dingen overkomen je gewoon. Dan moet je kunnen aanvaarden dat lijden een aspect 

van het leven is. 

Als je een groot huis en steeds een nieuwe auto belangrijk vindt voor je status, dan 

wordt een rolstoel een probleem. Het materialisme zit ons in het bloed. 

Dat mensen nadenken over voltooid leven is wel te begrijpen. We worden geconfron-

teerd met eenzaamheid. Als kerken kun je zorgen dat mensen niet aan hun lot worden 

overgelaten. De oplossing is niet het voorschrijven van antidepressiva of zeggen dat 

het leven nu wel klaar is. 

Goede palliatieve zorg is belangrijk, maar dr. Teeuw gaat nooit in op een verzoek om 

euthanasie.  

Hij is werkzaam bij Verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Hij maakt veel mensen mee die 

ernstig ziek zijn. Mensen aan het eind van hun leven. Er zijn veel goede medicijnen 

die het lijden kunnen verzachten. Hij geeft een spuitje tegen de pijn of tegen de be-

nauwdheid. Maar nooit een spuitje om dood te gaan. 

Soms worden mensen dan boos en zeggen: “Wat ik nu in mijn lijden ga meemaken, dat 
wilt u dus, want u lost het niet op”. Dat is een lastige vraag. Maar hij gaat ook niet 
alsmaar door met behandelen. Een behandeling stoppen is niet hetzelfde als euthana-

sie. Hij gunt mensen hun overlijden.  

Tot zover het onderwerp: Voltooid leven. 

 
De classis was de gast van de hervormde wijkgemeente Drievliet – Oostendam en we 

vergaderden in Oostendam in de Immanuelkapel. 

De scriba van de wijkgemeente vertelde enkele wetenswaardigheden. De mensen in 

Oostendam kerkten eerst in de Singelkerk of in afgescheiden kerken in Hendrik-Ido-

Ambacht. Maar tijdens de tweede wereldoorlog kwam de avondklok en konden de 

mensen niet op tijd terug zijn uit de Singelkerk. In 1943 werd een eerste dienst belegd 

in een school in Oostendam. In 1946 kwam een oude graanschuur te staan op de plaats 

waar nu de kapel is en daarin werden kerkdiensten gehouden. In 1970 was een uitbrei-

ding nodig en in 1997 opnieuw. Een derde verbouwing kwam in 2000. Maar op dit mo-

ment is de kerkzaal al weer te klein. Bij speciale diensten wordt een zaal met een vi-

deoverbinding bij de kerkzaal betrokken. 

En de gemeente groeit nog steeds door. 

De voorzitter wenst deze gemeente Gods zegen toe. 

 
Op 18 maart 2014 werden de broeders A.W. van der Vlies en C.F. Hout door de classis 
toegevoegd aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht. Hun opdracht was 
om te onderzoeken welke zaken die een gemeente volgens de orde van de kerk moet 
doen, nu niet gebeuren. En dit oplossen. Op geweldige wijze hebben zij deze opdracht 
vervuld. De voorzitter van de classis bedankt hen hartelijk. En de consulent van de 
Evangelisch-Lutherse Gemeente onderstreept nog eens hoe belangrijk het werk van de 
heren Van der Vlies en Hout is geweest. Ze hebben structuur gebracht in de kerken-
raad en de gemeente is gegroeid. Kwamen er eerst 18 mensen naar de kerkdienst, nu 
zijn dat er 30. Er is ook weer jeugd. Veel reden tot dankbaarheid. 
 
Tot slot kon de classis de penningmeester decharge verlenen en stemden we (met wat 
opmerkingen) in met de voorgestelde kerkordewijzigingen 
Namens de classis, Riet Smid, telefoon 078 681 35 39,  
e-mail: scriba@classisdordrecht.nl   

mailto:scriba@classisdordrecht.nl
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Paaswake voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar 

Pasen is een bijzonder feest. Er valt veel over te vertellen, maar het is nog mooier om 

het samen te beleven. We nodigen je daarom uit om samen met andere kinderen en 

ouders/ grootouders de kinderpaaswake mee te maken.  

Het is op zaterdag 31maart 2018 van 16.30 tot ongeveer 17.45 uur in de Christus is 

Koningkerk.  

                        

We starten om 16.30 met het versieren van een druppelvanger. Dat is een kartonnen 

rondje dat je om je kaars kunt doen, zodat er geen kaarsvet op je hand morst. Om 

17.00 wordt het paasvuur ontstoken en daarna zullen we met elkaar stilstaan bij de 

symbolen rondom Pasen. Het wordt een bijzonder samenzijn met muziek & liedjes, 

verhalen & gedichten en vooral veel samen doen & denken. Na afloop neem je je kaars 

en druppelvanger mee naar huis en ontvang je een klein aandenken.  Nieuwsgierig? 

Kom ook en doe mee!  

Graag aanmelden bij Annette Lodder ( jeugdwerk@pgslikkerveer.nl of 06-31796298) 

 

 

Vrijdagavond, 23 maart 2018 
 

Passie-Pasen concert in de Bethelkerk,  
Rotterdamseweg 73, 3332 AD te Zwijndrecht. 
 
 
 
 
 

 
Uitgevoerd zal worden de Marcus Passie van Hans Boelee. 
 
Medewerking wordt verleend door het Chr. Gemengd Koor “Groote Lindt te Zwijnd-
recht en het Chr. Gemengd koor “Omnia Cum Deo” te Nieuw Lekkerland, Anneke Bliek: 
sopraan, Jaap Sletterink: bas-bariton, Jeroen Manders: tenor, Han Kapaan: hobo, Edwin 
Vooijs: orgel. 
 
Algehele leiding: Gerard van der Zijden. 
Aanvang 20.15 uur, Kerk open 19.45 uur. 
Toegangsprijs € 8,00 p.p. 
 
Een hartelijk welkom op 23 maart a.s. 

mailto:jeugdwerk@pgslikkerveer.nl
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C.O.V. “Ridderkerk” geeft een Passie-concert. 
De Christelijke Oratorium Vereniging “Ridderkerk” o.l.v. Hans Cok studeert de komen-
de maanden 2 Engelse Passie-oratoria in, de “Crucifixion” van John Stainer  en “Olivet 
tot Calvary” van John Henry Maunder. 
Deze werken worden uitgevoerd op 24 maart 2018 in de Levensbron, om 19.30 uur. 
Na dit concert wordt er gestudeerd aan het Oratorium “Paulus” van Mendelssohn, die 
wij i.v.m. ons 100-jarig bestaan, hopen uit te voeren op 16 november 2019. Wie er 
voor voelt om lid van ons koor te worden, is voor een eerste kennismaking altijd wel-
kom op één van de repetitieavonden 
Het COV-koor repeteert elke woensdag van 20.00 tot 22.15 uur in de ‘Levensbron’ aan 
de Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. 
Voor meer informatie: Marianne Nijman, (voorzitter), tel. 0180 - 424844 of Leny Stro-
hauer (secretaris), tel. 0180 - 432574. Zie ook onze website: www.covridderkerk.nl 

 Vrijdag 23 maart 2018 

 

  “La Tourneuse des Pages” 

 
 

 

De tienjarige Mélanie, afkomstig uit een slagersfamilie, is een getalenteerde pianiste. 

Ze neemt deel aan het toegangsexamen voor het conservatorium, maar faalt. Zwaar 

ontgoocheld beslist Mélanie nooit meer een piano aan te raken. Een tiental jaar later 

ontmoet Mélanie de echtgenoot van de vrouw die destijds haar leven grondig veran-

derde.  

 

Inleiding om 19.15 uur  

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,— 

Kaartverkoop Passie-concert C.O.V. "Ridderkerk" 24 maart 2018 
 
Op zaterdag 24 maart 2018 geeft C.O.V. "Ridderkerk"een Passie-concert in de Levens-
bron. Uitgevoerd wordt: From Olivet to Calvary van John Henry Maunder en The Cruci-
fixion van John Stainer. Algehele leiding: dirigent Hans Cok. 
Locatie: Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk, aanvang 19.30 uur.   
Zaal open: 19.00 uur.   
 
Solisten:  Frank Fritschy, tenor, Nanco de Vries, bas, Jolanda den Houter, hobo,  Bert 
Kruis, orgel.  
Toegangsprijs € 17,50 (tot 17 jaar gratis). incl. koffie of thee in de pauze. Toegangsbe-
wijzen/tekstboekjes zijn verkrijgbaar bij de koorleden en de Christelijke Boek- en Mu-
ziekhandel "De Kandelaar",  Sint Jorisstraat 10, 2981  GA  Ridderkerk tel.: 0180 - 424698 
en  secretaris Leny Strohauer, tel.: 0180 - 432574 of secretariaat@covridderkerk.nl en 
aan de ingang van de kerk op 24 maart.  
Voor info: www.covridderkerk.nl 
 

http://www.covridderkerk.nl/
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(Concert) agenda 

  1 en 15 maart De Fontein 

vanaf 10 uur 

Inloopochtenden Koffie en gezelligheid 

2,9,16 en 23 

maart 

Div.kerken 

19.30 uur 

Vrijdagavondvieringen Zie aankondiging op pag. 7 

9 maart Soosruimte 

Fontein 

30+ Ontmoetingsavond 

vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, spelletje, 

gezelligheid 

11 maart Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij 

17.00 uur 

m.m.v. ‘Adonai’ 
Ds.W.v.Herwijnen 

15 maart en 5 

april 

De Fontein 

12.30 uur 

Lunchcafé de Fontein Opgeven bij Marrie de  

Koning of Ria Bode 

20 maart De Hoeksteen CMV Passage M.m.v. Dhr.van Aalsburg 

23 maart  Theater het Plein 

19.15 uur 

Filmhuis Ridderkerk 

film ‘La Tourneuse des 
Pages’ 

Kaarten te koop aan de 

zaal of bij de wereldwinkel 

23 maart Bethelkerk 

Zwijndrecht 

Passie-en Pasen con-

cert—20.15 uur 

Toegang € 8,—  

Verdere info op pag. 22 

24 maart Levensbron  

19.30 uur 

Passie Oratoria: 

‘Crucifixion’en 

‘Olivet to Calvary’ 

Uitgevoerd door 

Christelijke Oratorium 

Vereniging Ridderkerk 

25 maart Bethelkerk 

Zwijndrecht 

19.30 uur 

Passie-en Pasen 

zondagavondzang 

Koor—en samenzang 

25 maart Breepleinkerk 

Rotterdam 

Zingen maakt blij 

17.00 uur 

m.m.v. Chr.Mannenkoor 

Scheveningen 

Ds. Erick Versloot 

31 maart Christus is Ko-

ningkerk Slikker-

veer 

Paaswake voor Kin-

deren van 4 t/m 13 

jaar 

Opgeven bij Annette Lod-

der. Info op pag. 22 

19 en 29 april Opstandingskerk 

& de Fontein 

Bezoek Rwandese de-

legatie aan Rijsoord 

 


