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Stencilen:  

Maandag 27 augustus 2018 

Bundelen: 

Woensdag  29 augustus 2018 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Colofon 

Inleveren van kopij voor de maand  

september met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 24 augustus 2018  bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

 

Van de redactie 
De zomer is begonnen! We hebben inmiddels de langste dag al weer achter de rug. 

Wat gaat de tijd snel! De meeste mensen hebben al vakantieplannen en deze soms 

zelfs al ten uitvoer gebracht. Het is goed om even een poosje het wat rustiger aan 

te doen, wat meer tijd te hebben voor ontspanning…. eindelijk een goed boek kun-
nen lezen of gewoon lekker in het zonnetje zitten. 

In deze dubbele editie van Rijsoord aan ‘t Woord kunt u weer allerlei informatie vin-
den over de komende activiteiten voor het nieuwe seizoen. Maar ook in de zomerpe-

riode kunt u gewoon naar de inloopochtenden in de Fontein en de wandelploeg gaat 

iedere maandag nog steeds van start voor een ontspannen wandeling door onze 

mooie omgeving! 

 

Veel leesplezier!! 
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Erediensten 

 

Zondag 1 juli 2018 

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

Kindernevendienst : Elselien van Gameren 

Chauffeurs : A.C. Alblas en Cl. Bezemer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

   2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

Zondag 8 juli 2018 

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht 

Kindernevendienst : Liane Janssen, laatste kindernevendienst 

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

Koster : Wim van Bruggen  

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

Zondag 15 juli 2018 

09.30 uur : Ds. P. van Velthuizen, Hendrik Ido Ambacht 

Chauffeurs : Cl. Bezemer en B. Sintemaartensdijk 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

Zondag 22 juli 2018 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 

Zondag 29 juli 2018 

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

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Zondag 5 augustus 2018 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 12 augustus 2018 

09.30 uur : Ds. C.P.M. Verrips, ‘s Gravenzande 

Chauffeurs : H. Bestebreurtje en J. IJsselstein 

Koster : Henk Mastrigt 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 19 augustus 2018—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds.H.G. Offringa 

Chauffeurs : W. de Waard en Cl. Bezemer 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 26 augustus 2018 

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

Chauffeurs : C. Ijsselstein en M.C. Verveer 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte eigen jeugd 

 

Zondag 2 september 2018—STARTZONDAG 

09.30 uur : Band4Tune 

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

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk 
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Bij de kerkdiensten 
 
Deel Vijf van het mooie boek De weg van liturgie, tradities, achtergronden en praktijk 
(Zoetermeer, 1998) schetst de gang van ‘de’ kerkdienst. Toen het boek uitkwam her-
kende ik veel van het collegemateriaal dat ik tijdens mijn studie had moeten bestude-
ren. Inmiddels ben ik ruim 20 jaar predikant. Tijd voor een update? In de tussentijd is 
er inderdaad veel gebeurd. Tijdens een studieweek ga ik me deze zomer verdiepen in 
de afsluiting van de kerkdienst. Het zal gaan over de keuze van het slotlied en de 
woorden van de zending en de zegen. Het slot van de kerkdienst betekent zoveel als 
gave, namelijk: de zegen, en opgave, namelijk onze zending in de wereld. In deze zo-
mertijd zullen velen van u vakantie houden en op een zondag wellicht inspiratie op-
doen in een andere geloofsgemeenschap dan de onze. Dat neemt niet weg dat wij in 
de Opstandingskerk de lofzang gaande houden. De gastvoorgangers zorgen daarbij 
voor hun eigen inbreng, traditie en dus: variatie. 
 
Op zondag 1 juli ontvangen wij ds. H.J. Ketelaar uit Barendrecht als onze voorganger. 
 
Op zondag 8 juli hoopt ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht weer bij ons voor te 
gaan.  
 
Op zondag 15 juli is ds. P. van Veldhuizen uit Hendrik Ido Ambacht onze voorganger. 
 
Op zondag 22 juli ben ik terug van de nascholing en ik mag dan zelf weer voorgaan in 
de Opstandingskerk.  
 
Op zondag 29 juli zal ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland bij ons voor-
gaan. 
 
Op zondag 5 augustus is de dienst opnieuw aan mijzelf toevertrouwd. 
 
Op zondag 12 augustus komt ds. C.P.M. Verrips uit ’s-Gravenzande naar de Opstan-
dingskerk.  
 
Op zondag 19 augustus vieren wij het sacrament van het Avondmaal. In het hierboven 
genoemde boek De weg van de liturgie wordt het sacrament van het Avondmaal in 
twee afzonderlijke paragrafen beschreven. Paragraaf A gaat over de oecumenisch-
protestantse wijze van vieren. Deze vorm van vieren maakt gebruik van een zoge-
noemd tafelgebed en wordt aangeduid met de naam ‘Maaltijd van de Heer’. Paragraaf 
B is gewijd aan de klassiek-gereformeerde avondmaalsviering, hier ‘Heilig Avondmaal’ 
genoemd. Er wordt gebruik gemaakt van een formulier. Het is goed om deze twee vor-
men van vieren te onderscheiden. maar laten we ze niet van elkaar scheiden. Als wij 
brood en wijn delen, dan staan wij in een grote en lange christelijke traditie. Wij de-
len het brood en de wijn, vormen zo gemeente van de Heer, wij delen het leven dat 
niet vergaat.  
 
Op zondag 26 augustus zal mw. ds. F. Wierdsma uit Rotterdam onze voorganger zijn. 
 
Houden wij dan de lofzang gaande en het Evangelie in ere. Wensen wij elkaar goede 
en gezegende diensten toe! 

ds. Herman Offringa 
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Na mijn vakantie 
 
Als u dit leest is mijn zomervakantie bijna ten einde. Bij thuiskomst heb ik een week 
(week 28 = 10 t/m 14 juli) met een agenda van voorbereidingen op kerkdiensten.  
 
Ik denk bijvoorbeeld aan de dienst op zondag 22 juli 2018, maar vooral ook de Startzon-
dag op zondag 2 september aanstaande. We vinden het fijn dat de band 4Tune aan deze 
dienst kan meewerken! U kent deze muziekgroep van de fijne Top2000-dienst op 28 ja-
nuari dit jaar.  
Naast voorbereiding zal ik ook tijd besteden aan een enkele vergadering, al gemaakte 
afspraken, en andere taken die zo voorbij komen.  
 
Voor de week daarna (week 29 = 16 t/m 20 juli) buig ik me met collega-predikanten over 
de theologie van de kerkdienst, in het bijzonder de afsluiting daarvan. Hierboven, in de 
rubriek Bij de diensten heb ik er al iets over geschreven. Deelnemers krijgen studiemate-
riaal te lezen, maar zullen vooral ook veel gaan zingen!  
In deze studieweek bij ik vrijgesteld van andere werkzaamheden. Uw wijkouderling is 
dus weer het eerste aanspreekpunt voor dringende pastorale zaken. Zij kunnen de eerste 
aandacht geven en informeren.  
Ik wens u een heel goede en zinrijke zomertijd toe. Van harte tot ziens! 
    ds. Herman Offringa 

Zomers van toen, 

zijn groener en warmer, 

zomers van nu 

zijn een tikkeltje armer. 

 

Maar straks zijn de zomers 

van nu net zo groen 

en zo warm, want dan zijn het 

de zomers van toen 

 

 

Toon Hermans 

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

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

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

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

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

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

een afspraak met u of met jou. 

 

Mijn adresgegevens zijn:  

ds. Herman Offringa 

Vlasstraat 24 

2988 XR  Ridderkerk 

T (0180) 397773 
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Levenslust 
  

Opgebrand door daagse dingen 
ben je aan vakantie toe 

wil je van de rust genieten 
uitgeblust, je bent zo moe. 

 
Even los van alle dingen 

vrij van al dit aards gewoel 
de bestemming is gekozen 
even weg, een fijn gevoel. 

 
En zo neem je je bagage 

ga je afgemat op reis 
laat je alles even achter 

of maak jij jezelf wat wijs? 
 

Kun je alles laten rusten 
werkt de vrijheid werkelijk door 
of blijft zorg je achtervolgen? 

Hoor Gods oproep, geef gehoor. 
  

Ga tot God als je belast bent 
zoek je vrijheid niet op aard 

in een reis of in een uitje 
zorg dat jij weer kracht ervaart. 

 
Zoek bevrijding door Gods offer 

ga met Jezus, hand in hand 
ga de Geest van God ervaren 
dan komt ware rust tot stand. 

 
Dan zul jij het gaan vernemen 

kun jij daagse dingen aan 
het versterkt jou in je draagkracht 

daardoor zul jij stevig staan. 
 

Lijkt vakantie je weldadig? 
Weet dan God geeft ware rust 

-zelfs wanneer je thuis zult blijven- 
nieuwe moed en levenslust. 

 
Geschreven door Alie Holman 

www.gedichtensite.nl 
 

Namens de ZWOE-groep wens ik u een goede zomerperiode toe, 
Wilma Barnard 

 
 

http://www.gedichtensite.nl
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Lieve gemeenteleden, 
 

1 juni 2018 wat was het een prachtige dag! 

 

Wat was het fijn dat er zoveel mensen in de kerk waren om de inzegening van ons  

huwelijk bij te wonen. Wij zijn dankbaar dat we dit met u/jullie in de 

“Opstandingskerk” mochten vieren.  
 

We willen in het bijzonder bedanken: onze koster: Henk van der Starre, voor alle in-

zet en hulp dat alles goed verliep. Ds. Herman Offringa: voor de fijne voorbereiding, 

en het leiden van de dienst.  

Caroline, Heleen en Jacomine voor het prachtig versieren van de kerk, dit maakte het 

extra feestelijk. 

 

U/jullie allen willen we natuurlijk ook bedan-

ken voor alle lieve woorden, kaarten en kado’s! 
 

Een lieve groet van  

Henk en Jantine Harmsen-van Hal 

Opbrengst Collectes 
 
27-05-2018 Kerk € 152,35 
 Onderhoud gebouwen € 131,85  
 Missionairwerk €  64,30 
 
01-06-2018 Huwelijkscollecte € 759,67 
 
03-06-2018 Diaconie (avondmaalscollecte) € 155,00 
 Onderhoud gebouwen € 116,45 
 Eigen jeugd €  44,95 
 
10-06-2018 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 147,25 
 Onderhoud gebouwen € 140,06 
 Eigen jeugd €  59,80 
 
17-06-2018 Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat € 181,24 
 Onderhoud gebouwen € 163,45 
 Eigen jeugd €  62,70   
  
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Vooraankondiging:  

 

‘Heel Rijsoord zingt’ 
 

28 oktober a.s. 
 

In samenwerking met Rene Barnard orga-

niseert GOT een zangmiddag waarop we 

nieuwe liederen uit het liedboek willen 

instuderen. Iedereen wordt opgeroepen 

om alvast op zoek te gaan naar een lied 

wat u graag wilt leren.. 

 

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 

 

Verjaardagen Juli 
7 juli 1942 
De heer C. IJsselstein 
Mauritsstraat 4 
2988 EE  Rijsoord 
 
7 juli 1942 
De heer J. IJsselstein 
Vlasstraat 13 
2988 XR  Rijsoord 
 
9 juli 1940 
Mevrouw  W. Kuiper-de Jong 
Strevelszicht 27 
2988 AS  Rijsoord 
 
16 juli 1937 
Mevrouw  T.  Los-Luthart 
Vlasstraat 11 
2988 XR Rijsoord    
  
20 juli 1937 
De heer T.P. van der Burg 
Vogelkersstraat 15 
2982 CX Ridderkerk 
 
21 juli 1937 
De heer J.W.v.d.Burg 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ Ridderkerk 
 
25 juli 1931 
Mevrouw C. van Oorschot-Dubbeldam 
Pruimendijk 58A 
2989 AJ Rijsoord 
 
27  juli 1917  
Mevrouw  A. Heester -Florijn 
Torenmolen 137 
 2985 GB Ridderkerk 
 
27 juli 1931 
De heer  J. van der Bunt 
Rijksstraatweg 221 
2988 BE Rijsoord 

  

 

MAKOR Reizen is verhuisd! 

 Op de advertentie aan de binnenzijde van  

het voorblad staat het oude adres van  

Makor Reizen. 

Tegenwoordig kunt u hen vinden op: 

Valkenierstraat 12,  

2984 AZ Ridderkerk  

0180-429394   

Verschillende jongeren uit onze gemeente 

zijn geslaagd voor hun eindexamen!!  

 

Van harte gefeliciteerd!!!! 
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NBG Bijbelleesrooster juli 2018 

 
 

Verhuisd:  
 
Per 4 juni is het nieuwe adres van  

Mw. P.J. Hollestein-
Verkerk: 
  
Sint Jorisplein 82 
2981 GG  Ridderkerk. 

Verjaardagen  
AUGUSTUS 
 
2 augustus 1920 
Mevrouw  H. Alblas-van Nes 
Mauritshoek 18  
2988 EA Rijsoord 
 
2  augustus 1929  
Mevrouw  A. Blaak 
Mauritsweg 52 
2988 AL Rijsoord 
 
5  augustus 1925 
Mevrouw W. Lodder-v.d. Steen 
Bokdoornstraat 182  
2982 BD Ridderkerk 
 
8 augustus 1937 
Mevrouw C.J. v.d.Waal 
Rijksstraatweg 183 
2982 BD Rijsoord 
 
20 augustus 1941 
Mevrouw N. Kroos-Biesbroek 
Mauritsweg 54 
2988 AL  Rijsoord 
 
22 augustus 1941 
Mevrouw M.L. van der Burg-Streefkerk 
Boksdoornpark 40 
2982 CZ  Ridderkerk 
 
31 augustus 1926 
Mevrouw  M. van Wingerden-Blaak  
Torenmolen 1 
2986 GB Ridderkerk 

zondag 1 juli Job 42:1-17 
maandag 2 juli Marcus 4:21-34 
dinsdag 3 juli Marcus 4:35-41 
woensdag 4 juli Marcus 5:1-20 
donderdag 5 juli Marcus 5:21-34 
vrijdag 6 juli Marcus 5:35-43 
zaterdag 7 juli Psalm 123 

zondag 8 juli Marcus 6:1-13 
maandag 9 juli Marcus 6:14-29 
dinsdag 10 juli Marcus 6:30-44 
woensdag 11 juli Romeinen 14:1-12 
donderdag 12 juli Romeinen 14:13-23 
vrijdag 13 juli Romeinen 15:1-13 
zaterdag 14 juli Efeziërs 1:1-6 
zondag 15 juli Efeziërs 1:7-14 
maandag 16 juli Efeziërs 1:15-23 
dinsdag 17 juli Psalm 14 
woensdag 18 juli Klaagliederen 1:1-11 
donderdag 19 juli Klaagliederen 1:12-22 
vrijdag 20 juli Klaagliederen 2:1-12 
zaterdag 21 juli Klaagliederen 2:13-22 
zondag 22 juli Klaagliederen 3:1-39 
maandag 23 juli Klaagliederen 3:40-66 
dinsdag 24 juli Klaagliederen 4:1-22 
woensdag 25 juli Klaagliederen 5:1-22 
donderdag 26 juli Rechters 1:1-21 
vrijdag 27 juli Rechters 1:22-36 
zaterdag 28 juli Rechters 2:1-5 
zondag 29 juli Rechters 2:6-15 
maandag 30 juli Rechters 2:16-23 
dinsdag 31 juli Rechters 3:1-6 Iedere maandag wandelen 

 
Wist u dat er nog steeds iedere maandag 

gewandeld wordt? Verzamelen om 19.00 

uur op het kerkplein!!! Van harte welkom! 
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NBG Bijbelleesrooster  

augustus  2018 

 
 

Wisseling in bezorging 
 
Doordat er wisselingen aankomen in de bezorging /bundel 
groep zult u een nieuw gezicht door de wijk zien gaan. 
Bij de bezorging gaat  Mevr.van der Waal stoppen na vele 
jaren bezorging, Mevr.Mastrigt zal het van haar overnemen. 
Bij de bundelgroep zal mevr.Klootwijk zowel het bundelen 
als het bezorgen overgeven aan Mevr. De Vree. 
De jaren van het klaar staan als het nodig  was  is nooit een 
probleem. 
Namens de groep danken wij deze dames voor hun tijd  
en wensen wij hen nog een gezonde tijd toe.  
Namens de groep, 
Nellie en Wim. 

Beste mensen, 
 

Wij willen iedereen bedanken voor de 
mooie kaarten en de felicitaties  
met mooie en lieve wensen. 
Het voelde goed en heeft onze trouwdag 
tot een nog  mooier feest gemaakt. 
 

Een lieve groet, 
Henk en Pauly Bestebreurtje. 

1 augustus Efeziërs 2:1-10   
2 augustus Efeziërs 2:11-22   
3 augustus Rechters 3:7-11   
4 augustus Rechters 3:12-31   
5 augustus Efeziërs 3:1-13   
6 augustus Efeziërs 3:14-21   
7 augustus Rechters 4:1-16   
8 augustus Rechters 4:17-24   
9 augustus Rechters 5:1-11   
10 augustus Rechters 5:12-22   
11 augustus Rechters 5:23-31   
12 augustus Efeziërs 4:1-16   
13 augustus Efeziërs 4:17-24   
14 augustus Efeziërs 4:25–5:2   
15 augustus Efeziërs 5:3-20   
16 augustus Marcus 6:45-56   
17 augustus Marcus 7:1-23   
18 augustus Marcus 7:24-30   
19 augustus Rechters 6:1-10   
20 augustus Rechters 6:11-24   
21 augustus Rechters 6:25-40   
22 augustus Marcus 7:31-37   
23 augustus Marcus 8:1-13   
24 augustus Marcus 8:14-26   
25 augustus Efeziërs 5:21-33   
26 augustus Efeziërs 6:1-9   
27 augustus Deuteronomium 1:1-8   
28 augustus Deuteronomium 1:9-18   
29 augustus Deuteronomium 1:19-33   
30 augustus Deuteronomium 1:34–2:1   
31 augustus Deuteronomium 2:2-15   

 

 

 

 

 

 

 

 

7 juli 2018 

 

Jaarlijkse Barbecue 

 

Opgave kan nog tot 30 juni 
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Terugblik ‘De kerk een open deur”… 

 

Wat was het een mooie en zomers warme middag op 26 mei jl. toen de kerk in de 

middag haar deuren opende en er van alles te zien en te proeven viel. Fijn en bijzon-

der dat we ook op deze wijze gemeente kunnen zijn en gasten groot en klein mochten 

verwelkomen.  

 

Conny Sinterniklaas en Thea Bouwman toonden hun kunstwerken, Niels en Rick gaven 

informatie over hun aanstaande reis met World Servants, onze ‘eigen’ Jared Grant 
zong naar hartenlust enkele bekende liederen en ondertussen kon men genieten van 

oud beeldmateriaal en een hartige of juist zoete hap. 

 

De taartenwedstrijd ‘Heel Rijsoord bakt’ had zoals verwacht ieders interesse! De jury, 
dhr. en mw. van Vliet, keurden vakkundig elk baksel waarna de taarten werden aan-

gesneden en verkocht werden voor het project van Niels en Rick. Dit resulteerde in 

een mooi eindbedrag van €116,30! De wedstrijd werd gewonnen door Kirsten Maas-

land-Groenendijk met haar heuse ‘bokkenpootjestaart’.  
Menigeen nam ook nog iets lekkers mee naar huis voor ‘s zondags bij de koffie . 

Graag willen we iedereen bedanken die, in welke vorm dan ook, heeft meegeholpen 

deze middag tot een succes te maken! We gaan weer hard verzinnen hoe de open mid-

dag in 2019 ingevuld kan worden. 

 

Een hartelijke groet namens werkgroep Gemeente Opbouw & Toerusting.  

 

Ontmoetingsavond 30+ 
 

U/jij bent van harte welkom voor een 
praatje, 

glaasje, spelletje, kortom voor de gezel-
ligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

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

veer 23.30 uur. 
 

Er wordt niet gerookt. 
 

In de maanden juli en augustus zijn wij 
gesloten  

 
Tot ziens op vrijdag 14 september 

2018 
 

Achter de bar staan dan 
Dick Alblas en Gerard Lodder 
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De boekenkast 
 

Het gaat goed met het lenen van boeken uit de boeken-

kast in de hal van onze kerk.  

 

Van tijd tot tijd worden boeken die we dubbel hebben 

richting bazaar geschoven. Zo hebben nieuwe boeken 

weer een goede plaats op de planken.  

De informatieboeken over bijvoorbeeld het koninklijk 

huis of van een bijzonder formaat liggen bovenop de 

boekenkast. 

 

Het systeem: ‘pak een boek en zet het later weer te-
rug’ werkt heel goed. Zo blijft er beweging in het aan-
tal boeken. Eventuele nieuwe boeken blijven welkom zodat de uitgelezen boeken ver-

kocht kunnen worden op de komende bazaar.  

 

Een fijne leesvakantie wens ik u toe. 

Ria Bode. 

Lunchcafé De Fontein 
 

Gezellig samen eten in het lunchcafé De Fontein? Op de volgende da-

ta staat de tafel weer gedekt; 

 

Donderdag 5 juli (opgavedatum is reeds verstreken) 

Donderdag 19 juli (opgeven tot uiterlijk 12 juli) 

 

In de maand augustus is er géén lunchcafé. 

 

Na de zomervakantie starten we weer op onderstaande data; 

6 september (opgeven tot uiterlijk 30 augustus) 

20 september (opgeven uiterlijk 13 september) 

4 oktober (opgeven tot uiterlijk 27 september) 

 

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

wordt. Maakt u geen gebruik van de koffie-inloop dan bent u eveneens van harte welkom! 

 

De maaltijd begint om 12.30uur en de kosten zijn €5,- pp. 

 

Opgeven bij Marrie de Koning (490146) of Ria Bode (426208). 

 

Hartelijke groet, Marrie en Ria 
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Orthodox Pasen: Leven van het Licht! 
In het jaar 2019 valt het Orthodoxe Paasfeest, een week ná het westerse Pasen: een 

unieke gelegenheid dus om dit Oosterse Paasfeest, 

met al haar riten en symbolen, mee te maken in 

Athene, en via een driedaagse cruise, ook op o.a. 

Mykonos, Samos, Kusadasi (inclusief Efese), Patmos 

en Santoroni.  

Zo maken we een indrukwekkende lichtprocessie 

mee en vanwege de grote betekenis van iconen in de 

orthodoxe liturgie zullen we kloosters (gedeeltelijk 

facultatief) en kerken bezoeken en uitleg krijgen 

over de vervaardiging van deze prachtige beelden 

van het licht. Ook de maaltijden zijn conform de gebruiken in de voorbereidingsweek 

vóór Pasen met als hoogtepunt dé paasmaaltijd op de Paaszondag:  

dé dag van de Opstanding.  

Graag begeleid ik u tijdens deze reis die mij als 

een mantel past: ik ben theoloog, afgestudeerd in 

het Nieuwe Testament aan de Universiteit van 

Utrecht, ben al meer dan twaalf jaar icoonschrijver 

en ben onlangs met vervroegd emeritaat gegaan. 

Maar ik blijf in het ambt en ga dus mee als uw do-

minee/reisbegeleider. Bovendien heb ik een aantal 

gemeentereizen begeleid naar Egypte, Jordanië en 

Israël (inclusief de bezette gebieden). Ervaring volop dus. En toch…tijdens de reis is er 
regelmatig een plaatselijke gids beschikbaar die ons inwijdt in deze vroegchristelijke 

geloofstraditie.  

Ik nodig u van harte uit om in te schrijven op deze unieke reis en een prachtige reli-

gieuze ervaring op te doen in het orthodoxe geloofsleven…  
ds. Thea Bouwman.  

 

Een aantal praktische punten: 
Reisduur: 7 daagse groepsreis.  

Periode/datum: 24.04 tot en met 30.04.2019.  
Aantal deelnemers: min. 20 en max. 30 deelnemers.   
 
Link naar reisprogramma:  
http://reismagazine.makorreizen.nl/groepsreis-
grieks-pasen-en-iconen  
Accommodatie:  Goede middenklasse hotels.  
Contactgegevens Makor Reizen:   
info@makorreizen.nl / 0180-429394.  
Presentatie van de reis: Zat. 6 okt. ‘18, 14.00 uur – 15.30 uur 

Bethlehemkerk,  

Van der Palmstraat 1,  
3351 HA Papendrecht 

Website www.theabouwmaniconen.nl 

http://reismagazine.makorreizen.nl/groepsreis-grieks-pasen-en-iconen
http://reismagazine.makorreizen.nl/groepsreis-grieks-pasen-en-iconen
mailto:info@makorreizen.nl
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Weet u dat: 
 
Het hele jaar door op elke eerste en derde donderdag van de maand er een in-
loopochtend is? 
• 
Om 10.00 uur de koffie bruin is en dat we op verzoek ook thee serveren?  
•  
Er altijd lekkere koekjes gepresenteerd worden? 
•  
Wim IJsselstein bij vervoersproblemen uw chauffeur wil zijn (tel.421848)? 
• 
Er altijd wat te praten valt met andere bezoekers?  
•  
Er een sjoelbak aanwezig is en dat de spelers best fanatiek zijn?  
•  
Er ook Rummikub gespeeld kan worden? 
•  
Er 8 charmante koffiedames zijn die bij toerbeurt met z’n tweeën de koffie  
verzorgen?  
•  
Ook nieuwe bezoekers van harte welkom zijn?  
•  
De data van de inloopochtenden van dit najaar hier onder vermeld staan? 
 
5     juli  2018   4   oktober        2018                                                                

19   juli  2018   18 oktober        2018                                                                       

2    augustus  2018   1   november    2018                                                                        

16  augustus  2018   15 november    2018                                                                 

6    september  2018   6   december    2018                                                                 

20  september  2018   20 december    2018                                     

  

U bent VAN HARTE WELKOM !!!  

 
Wilma Barnard (coördinator van de inloopochtenden)  
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Openluchtdienst 8 juli. 
Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 
Dan wordt voor de 13e keer op het Koningsplein de Openluchtdienst gehouden. 
Voor het thema: Ik ben, die ik ben, is gekozen om duidelijk te maken dat onze God 
onveranderlijk is en doet wat hij belooft. 
Hij is betrouwbaar ook al lijkt dat soms niet het geval te zijn en komt er vaak geen 
antwoord op onze gebeden. Een andere keer komt er juist een antwoord uit onver-
wachte hoek. 
 
De voorganger in deze dienst is ds. Bas van Zuijlekom uit de Beverwaard. Het koor 
Papaya, onder leiding van Harm Jan Schenkel zal medewerking verlenen aan de 
dienst. Het koor bestaat uit 8 zangeressen en 3 zangers. Papaya zingt veel a capella. 
De samenzang wordt waarschijnlijk begeleid door de band van de Volle Evangelie Ge-
meente "de Kern" uit Slikkerveer. 
 
De organisatie van de Openluchtdiensten wordt ondersteund door: Leger des Heils, 
Prot. Gemeente te Bolnes, P.G. de Levensbron, P.G. Christus is Koning, Volle Evange-
lie Gemeente "de Kern", de Goede Herderkerk, Herv. Gemeente Rijsoord, Geref. Kerk 
Rijsoord, Geref. Kerk Vrijgemaakt (Maranathakerk), en de Herv. Gemeente Singel-
kerk.  
 
De dienst begint om 14.00 uur maar enkele minuten daarvoor zal het koor al enkele 
liederen zingen. Ik raad u aan indien mogelijk een (klap) stoel mee te brengen. De 
diensten worden financieel ondersteund door een bijdrage van de bovengenoemde 
kerken en een subsidie vanuit de gemeente. 
U bent van harte uitgenodigd om 8 juli deze dienst bij te wonen. 
 
Pauly Bestebreurtje. 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 26 mei 2018 t/m 22 juni 2018) 
  
Via mw. T.M.B. van der Waal voor RATW  €  5,00 
Via mw. T.M.B. van der Waal voor RATW  €  5,00 
Via mw. J. Lodewijk-Visser voor RATW  €  2,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

16 

Bazaar 2018  
 
Dit jaar zal de opbrengst van de bazaar, welke zal plaatsvinden op 28 en 29 septem-
ber a.s., voor de helft ten goeden komen aan de stichting “Samen voor Sri Lanka”. De 
missie van deze stichting is het bieden van huisvesting, scholing en zorg aan kinderen 
die wegens huiselijk geweld of misbruik zijn onttrokken aan de ouderlijke macht. Het 
doel van deze stichting is om kinderen zich te laten ontplooien zodat zij gelukkig wor-
den en zo kunnen bijdragen aan een samenleving van vrede, vrijheid en gelijkwaar-
digheid.  
Medeoprichter en secretaris van deze stichting, meneer Denisse, heeft ons als com-
missie kortgeleden een persoonlijk bezoek gebracht en op enthousiaste wijze verteld 
over de visie, missie en doelstellingen van deze stichting.  
In 1987 maakte hij een rondreis door Sri Lanka. Tijdens die reis kwam hij in contact 
met diverse Nederlanders die zich het welzijn van de bevolking aantrokken en die ie-
der op hun eigen manier een helpende hand boden. Op het moment dat meneer De-
nisse een weeshuis bezocht en de erbarmelijke omstandigheden met eigen ogen aan-
schouwde was voor hem een keerpunt aangebroken. Weeskinderen stonden letterlijk 
aan de onderzijde van de ladder der beschaving. “Ik was diep onder de indruk van dit 
land en besloot een vast onderkomen te zoeken om hier jaarlijks te kunnen terugke-
ren. Hier moest iets gedaan worden”, aldus een gedreven Denisse. Samen met de in-
zet van meneer Burger, die zich ook het lot van de kinderen aantrok, werd de stich-
ting in 1987 een feit. Inmiddels woont de meneer Denisse een groot gedeelte van het 
jaar in Sri Lanka, zodat hij nauw  betrokken blijft bij de projecten.  
Om krachtiger en efficiënter naar buiten te kunnen treden is in 2002 besloten om de 
stichting notarieel te laten registreren. Tevens heeft de stichting de ANBI  (Algemene 
Nut Beogende Instelling) status en erkend door de Srilankaanse overheid als NGO (Niet 
Gouvernementele Organisatie). 
Inmiddels heeft de stichting twee kindertehuizen onder hun vleugels. Het “Anna-
Wilhelmina Home for Children” in Madampella (voor meisjes) en het Child develop-
ment centre Kurunegale (voor jongens). Tevens ondersteunt de stichting een tehuis 
voor kinderen met het syndroom van Down in Mawanella, een kleuterschool in Kiri-
wawla (montessorionderwijs) en investeert de stichting in het zoeken en begeleiden 
van pleegouders, zodat kinderen ook in huiselijke kring kunnen opgroeien. 
Om de doelen op het gebied van (wees)kinderen te bereiken werkt de stichting nauw 
samen met de Child Care and Child Probation Authority (kinderbescherming), die met 
haar artsen en psychologen het welzijn en de leefomstandigheden van de kinderen 
controleert, met Unicef-Sri Lanka en met Kidznet, een organisatie die in samenwer-
king met de regering tehuizen adviseert in management, kinderopvang en kinderpsy-
chologie.   
Omdat beter onderwijs leidt tot een betere toekomst; zowel op economisch en finan-
cieel vlak als in geestelijk welzijn biedt de stichting “Samen voor Sri Lanka” ook daar 
de nodige ondersteuning. Kinderen wordt de mogelijkheid geboden om hun talenten 
verder te ontwikkelen.  
“Helaas bemerken wij een terugval in bijdragen, wat mede komt doordat mensen te-
genwoordig een financiële toezegging dichter bij huis zoeken. Wij zouden graag een 
tweedehands aggregaat kopen voor een van beide tehuizen. De elektriciteit werkt in 
Sri Lanka anders dan in Nederland en werkt meer niet dan wel. De kosten hiervan be-
dragen tussen de vierduizend en zevenduizend euro”, beantwoord Denisse onze vraag 
hoe hard er geld nodig is.  
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Omdat wij als commissie ons verantwoordelijk voelen voor het geld dat wij straks met 
elkaar bijeen brengen, uiteraard in samenwerking met zo’n tachtig vrijwilligers, heb-
ben wij unaniem besloten de stichting Samen voor Sri Lanka graag te ondersteunen. 
Mede door het feit dat uit de financiële jaarverslagen blijkt dat ook daadwerkelijk álle 
inkomsten worden besteed aan het welzijn van de kinderen.   
Meer informatie: www.samenvoorsrilanka.org 

 
Bazaar 2018 
  

Wij zijn weer bij de opslag op zaterdag, 21 juli a.s. van 10.00 uur tot 11.00 uur. 

  

De loten voor de loterij, met ook dit jaar weer leuke prijzen, zijn vanaf heden verkrijg-

baar bij Marrie de Koning. Kosten € 1,- per stuk. De trekking zal plaatsvinden op zater-

dag, 29 september om 17.30 uur in de tent op het 

kerkplein. 

  

Heeft u er nog erg in dat u uw tweedehands kleding bij 

Ria kan inleveren? 

  

Waardepunten van Douwe Egberts kunnen nog steeds 

worden ingeleverd bij Diana. 

  

Een hartelijke groet van de bazaarcommissie. 

Luistertip van de redactie: ‘Be still’ van The Fray 
 

Op ‘youtube’ vindt u dit prachtige lied met de tekst: 
 

‘Wees stil en weet dat ik bij je ben, 
als duisternis in je leven komt,  

weet dan dat ik bij je ben’.  
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ACTIVITEITENPROGRAMMA GEMEENTEOPBOUW-en TOERUSTING 

Er is voor u weer een leuk programma gemaakt voor de ko-
mende startweek van 3 tot 7 september.   
 
Maandag:  Muziekavond  

 Iedereen die een muziekinstrument bespeelt, 

mooi kan zingen of gedichten voordragen wordt 

hartelijk uitgenodigd om zijn kunsten te vertonen.  

Kunt u orgelspelen? U kunt u uitleven op ons orgel. 

Onder deskundige begeleiding van één van onze or-

ganisten mag u de mooiste klanken uit het prachtige 

instrument in de kerkzaal laten horen.  

Muzikale medewerking op deze avond wordt ver-

leend door Closeharmonykoor ‘Charmony’.  
 

Dinsdag:  Vrije avond 

 

Woensdag Filmavond 

 In de kerkzaal zal een film worden vertoond 

die zeker indruk op u zal maken.  

 

Donderdag Wandelen – Gezamenlijk zal er een wandeling worden 

gemaakt van ca. 5 km door ons mooie Waalbos.  

 

 

Vrijdag Verrassingsavond  

 De voorbereidingen zijn nog in volle gang.  

 Nadere informatie volgt. 

 

 

Gemeenteopbouw-en Toerusting 
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Theologische Vorming 

Gemeenteleden en geïnteresseerden 

Rotterdam 
 
 
THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden; driejarige basis-
cursus en korte cursussen  
 
In het seizoen 2018-2019 starten er weer driejarige basiscursussen theologische vor-
ming: één op maandagavond 3 september en parallel daaraan één op dinsdag-morgen 
4 september a.s. Deze cursussen worden gegeven in kerkgebouw 
 “de Hoeksteen”, Rivierweg 15 te Capelle aan den IJssel, (bereikbaar met de metro).  
 
Men komt wekelijks bijeen van september t/m mei, buiten de schoolvakanties. 
Op 27 augustus is er een informatieavond voor alle nieuwe cursisten en geïnteresseer-
den die deelname overwegen. 
 
Tevens zijn er diverse korte cursussen (1-3 dagdelen) die dit seizoen gegeven worden 
door: 
“Aspecten van het Nederlandse christendom in de 20e eeuw”, dr. E.P. Meijering, dins-
dagmorgen 11/9, 18/9 en 25/9 (2018); 
“Geloof en wetenschap”, prof. dr. M.J. de Vries, dinsdagmorgen 2/10, 9/10 en 16/10 
(2018); 
“Psalmen in de moderne Nederlandse literatuur”, dr. J.C. de Bas, dinsdagmorgen  
30/10, 6/11 en 13/11 (2018); 
“Rembrandts blik op de Bijbel”, mw. drs. L.J. Verschoor, dinsdagmorgen, 27/11 
(2018); 
“Het Wilhelmus: achterhaald of actueel?”, drs. J.C. Blankers, dinsdagmorgen 4/12 en 
11/12 (2018); 
“Tussen geloof en twijfel -aspecten van de filosofische, postmoderne theologie van de 
Tsjech Tomás Halik-”, drs. A.S.J. Smilde, dinsdagmorgen 15/1, 22/1 en 29/1 (2019); 
“Openbaring: een troostboek”, drs. A.J.O. van der Wal, dinsdagmorgen 5/2, 12/2 en 
19/2 (2019); 
“Rabbijnse Literatuur: Dauw en opstanding”, mw. drs. E. Schorer, dinsdagmorgen 
12/3, 19/3 en 26/3 (2019). 
 
De korte cursussen worden gegeven in de Alexanderkerk (v/h Verrijzeniskerk), Sprin-
gerstraat 340 te Rotterdam-Alexander, op maandagavond van 19.15 - 21.30 uur en op 
dinsdagmorgen van 10.00 -12.30 uur. 
 
Aan de basiscursus en alle korte cursussen zijn kosten verbonden. 
 
Een ieder die belangstelling heeft voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is 
van harte welkom! Er zijn geen toelatingseisen. 
 
Wilt u meer informatie, kijk dan op www.tvgrotterdam.nl 
 
Voor persoonlijk contact kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail:  tvgrot-
terdam@online.nl of bellen met mw. Koole, tel. 0167-536671.  
 

mailto:tvgrotterdam@online.nl
mailto:tvgrotterdam@online.nl
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College van Diakenen 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
Postbus 2033 
2980 CA Ridderkerk. 
 
Aan de Gemeente van de 
Gereformeerde Kerk te Rijsoord. 
 
 
Jaarrekening 2017. 
 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening over het jaar 2017 te presenteren. 
 
Volgens de regels van de PKN dient de jaarrekening beknopt gepubliceerd te worden 
maar dient deze wel in zijn geheel gedurende 5 dagen ter inzage te liggen voor de 
gehele gemeente. Daarom zal de gehele jaarrekening ter inzage liggen op het kantoor 
van de penningmeester van de diaconie aan de Rijksstraatweg 46a-b te Rijsoord. 
 
Indien u de jaarrekening wilt inzien dan graag contact opnemen met de penningmeester 
via telefoonummer 0180-422595. 
 
De jaarrekening zal ter inzage liggen in de week van 2 t/m 6 juli 2018. 
 
Zoals ieder jaar hebben wij daar kunnen helpen waar het hoog nodig was, maar dit enkel 
kunnen doen door uw vrijgevigheid. Daarvoor onze hartelijke dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees Alblas 
 
Penningmeester CvD. 
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HIER WORDT DE JAARREKENING VAN DE DIACONIE GEPLAATST 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

22 

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 juli zal 
plaatsvinden op 27 juli 2018 en van de maand augustus op 28 augustus 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 

 
Stand per 22 juni 2018: 
 
Door 160 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 70.350,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 49 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 

Vacature werkgroep Openluchtdienst Koningsplein 

 
Na vele jaren enthousiast deel uit te hebben gemaakt van de werkgroep Openluchtdienst 

Koningsplein heeft Pauly Bestebreurtje aangegeven dat het tijd wordt dat iemand anders 

haar taak overneemt.  

 

Wie vindt het leuk om mee te helpen de jaarlijkse openluchtdienst op het Koningsplein 

te organiseren? Het is belangrijk dat iemand van onze kerk deel uitmaakt van de groep. 

De kerkenraad dankt Pauly hartelijk voor al haar inzet tijdens de  afgelopen 10! jaar. 

 

Wie neemt het stokje over???  
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Rijsoord, juni 2018 
 

Leden van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, 
  
Het jaar 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters af kunnen sluiten.  
Wij zijn dankbaar voor alle (financiële) medewerking, waardoor wij alle verplichtin-
gen weer konden nakomen. Ook zijn wij verblijd met twee grote legaten, waarmee 
wij er voor kunnen zorgen dat wij op deze wijze langer kerk kunnen blijven en de ge-
bouwen kunnen onderhouden. Dankbaar zijn wij ook dat de jaarlijkse VVB (Vaste Vrij-
willige Bijdrage) ondanks minder leden toch op peil blijft en wij rekenen ook in 2018 
weer op uw medewerking. 
  
Op onze website www.opstandingskerkrijsoord.nl vindt u onder het kopje ANBI een 
samenvatting van de jaarcijfers 2017. Stelt u prijs op een (digitaal) jaarverslag, geef 
dit dan door aan een van de leden van het College.  
 
Wilt u een nadere toelichting, of gewoon nog wat meer weten over de cijfers, u bent 
bij deze van harte uitgenodigd op dinsdag 14 augustus a.s. om 19.45 uur in de Fon-
tein.  
Het voltallige College van Kerkrentmeesters is dan aanwezig om uw vragen te beant-
woorden. Schikt u die tijd niet, neem dan contact op met een van de leden van het 
College voor een afspraak. Tot ziens in de Fontein.  
 
J.J. de Koning,  
voorzitter College van kerkrentmeesters 

Deurcollecte maand juli  –  
bestemd voor de Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Onderwijs voor gehandicapte kinderen in Kameroen 
Het is niet makkelijk om op te groeien met een beperking of om een gehandicapt 
kind op te voeden. Dat is in Nederland al een levenslange zorg. Laat staan in een 
arm land als Kameroen, waar men kinderen met een beperking vaak uit schaamte 
en onwetendheid thuis houdt, waardoor ze onderwijs missen. De school Fedeme in 
Douala, partner van Kerk in Actie, biedt kinderen met een verstandelijke beperking 
onderwijs en gedragstherapie.  
Kinderen leren praktische en sociale vaardigheden. Oudere kinderen leren bijvoor-
beeld naaien, hout- en rietbewerking en  teenslippers maken. Kinderen die van ver 
komen kunnen blijven slapen. Ook adviseert Fedeme ouders hoe ze het beste met 
hun kinderen kunnen omgaan. Sinds kort biedt de school ook ruimte aan gezonde 
kinderen, die regulier onderwijs volgen, en leren de kinderen met elkaar spelen.  
Mede dankzij uw bijdrage kunnen dit jaar dertig verstandelijk beperkte kinderen op 
de school Fedeme passend onderwijs krijgen. Helpt u mee? Hartelijk dank! 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

 

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

  2 tot 6 juli Rijksstraatweg 

46a-b 

Inzage Jaarrekening 

diaconie 

Graag vooraf afspraak ma-

ken op tel.422595 

5 en 19 juli Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

5 en 19 juli Fontein Lunchcafé De Fontein 

12.30 uur 

Opgeven bij Ria Bode 

of Marrie de Koning 

7 juli Kerkplein 

Opstandingskerk 

Jaarlijkse Barbecue Opgeven uiterlijk 

30 juni a.s. bij GOT 

8 juli Koningsplein 

Ridderkerk 

Openluchtdienst 

14.00 uur 

m.m.v. koor Papaya 

 

Stoel meenemen! 

21 juli Opslagloods 

Bazaar 

Inleveren spullen voor 

bazaar tussen 10.00 en 

11.00 uur 

 

2 en 16 augus-

tus 

Fontein Inloopochtend 

vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

14 augustus Fontein Voorlichting jaarcijfers  

door College van Kerk-

rentmeesters 

19.45 uur 

3-7 septem-

ber 

Opstandingskerk Startweek met diverse 

activiteiten 

 

6 en 20 sep-

tember 

Fontein Lunchcafé de Fontein 

12.30 uur 

Opgeven bij Ria Bode 

of Marrie de Koning  

14 september Soosruimte 

De Fontein 

30+ Ontmoetingsavond 

vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, spelletje 

28 en 29 sep-

tember 

Kerkplein Jaarlijkse Bazaar  

28 oktober  Opstandingskerk Heel Rijsoord zingt Zangmiddag 


