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Stencilen:  
Maandag 28  september 

Jan Monteban en Klaas van Nes 

Bundelen: 
Woensdag  30 september 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor oktober 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 25 september bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 
 
Het is bijna september, normaal een maand die bol staat van activiteiten waarmee 
het nieuwe kerkelijk seizoen wordt opgestart. 
Door het Corona virus worden ook heel veel beperkingen opgelegd, waardoor het 
onmogelijk is om gezellig in grote groepen bij elkaar te komen. Dat betekent geen 
jaarlijkse bazaar, geen leuk reisje naar Rome, geen uitbundige Startweek, geen uit-
gebreide feestelijkheden rondom het afscheid van Ds. Martin de Geus van De Le-
vensbron die met Emeritaat gaat.  
Maar… we gaan proberen met opgeheven hoofd te genieten van de dingen die nog 
wel mogelijk zijn: zoals een wandeling maken in ons prachtige Waalbos, met elkaar 
een film bekijken in de Startweek en op zondag samenkomen in ons kerkgebouw. 
Dat we niet mogen zingen is heel verdrietig maar het feit alleen dat we samen zijn 
in het huis van Onze Heer en mogen genieten van prachtig orgelspel en de mooie 
gesproken woorden is al reden tot dankbaarheid. Ook het gebruik van de beamer 
komt mooi van pas! Wat fijn dat onze jongeren dit voor hun rekening nemen!!! 
 
Er is uitgebreid gesproken over de mogelijkheid om samen koffie te drinken, maar 
gezien de omstandigheden lijkt dat niet verstandig, hoe moeilijk en ongezellig het 
ook is. We zijn heel zuinig op elkaar en willen geen enkel risico lopen om binnen de 
kerkelijke activiteiten een besmetting op te lopen.  
Church4you gaat gelukkig wel weer van start, voor het 
eerst op 13 september a.s. 
 
Door vakantie van Ds. Offringa vindt u geen pastorale be-
richten in deze editie, maar we worden gelukkig wekelijks 
via de pastorale mededelingen tijdens de dienst op de 
hoogte gehouden.  
 
Ik wens u veel leesplezier een heel veel sterkte in deze 
enerverende tijd... 
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Erediensten 

 
(Bij de uitgang is één collecte, deze wordt verdeeld over de 3 bestemmingen van 

de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14% 

 

Zondag 30 augustus 2020—Viering Heilig Avondmaal  

09.30 uur : Ds. D.G. ter Horst, Hellevoetsluis 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : Diaconie 

  Onderhoud gebouwen 

  Jeugdwerk 

 

Zondag 6 september 2020 

09.30 uur : Ds. C. van der Niet, Rotterdam 

Koster : Wim van Brugggen 

Collecte : Kerk in Actie Werelddiakoneet 

   Onderhoud gebouwen 

   Zendingscollecte Kerk in Actie     

  

Zondag 13 september 2020—UITZENDING RADIO RIDDERKERK 

09.30 uur : Ds. L.C. van der Eijk, Zwijndrecht 

Church4you : Mirjam en Pauline 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : Kerk 

   Onderhoud gebouwen 

   Zendingscollecte Kerk in Actie 

     

     

Zondag  20 september 2020—STARTZONDAG 

tevens afscheid pastorale werkers en verwelkoming nieuwe pastorale werker 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : Diaconie 

   Onderhoud gebouwen 

   Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 27 september 2020 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : Kerk 

   Onderhoud gebouwen 

   Zendingscollecte Kerk in Actie 

 

Zondag 4 oktober 2020—Israelzondag 

09.30 uur : Ds. G.H. Ofrringa 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : Kerk en Israël 

   Onderhoud gebouwen 

   Zendingscollecte Kerk in Actie 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 24 juni 2020.  
 
Ds. Offringa leest met ons een bedevaart psalm, psalm 122 waarna de voorzitter ons 
welkom heet en voorgaat in gebed. 
Na de notulen worden de ingekomen stukken behandeld. Hierna komt het pastoraat 
aan de orde.  
Ds. Offringa heeft contact met ouderen en zieken in onze gemeente. Op 10 juni is er 
een overleg geweest met de voorgangers van de SARI-kerken en zijn vakanties en 
waarnemingen besproken. Ds. M. de Geus neemt waar tijdens de vakantie van ds. Of-
fringa. Op 19 juni heeft de rouwdienst en de begrafenis plaatsgevonden van dhr. P. 
Sinterniklaas. Het bezoekwerk bij de gemeenteleden thuis is weer voorzichtig aan 
mogelijk en weer opgestart  
Ook het bezoekwerk door een aantal pastoraal medewerkers en de wijkouderling zijn 
weer opgestart. Een aantal gemeenteleden wachten op een operatie of ondergaan 
onderzoeken en behandelingen.  
 
De vacatures komen ter tafel. Helaas hebben enkele gemeenteleden aangegeven niet 
op het verzoek van de kerkenraad in te gaan tot het vervullen van een ambt. We zijn 
dankbaar dat Dhr. W.Otte aangeboden heeft zijn termijn als diaken met 1 jaar te wil-
len verlengen.   
Mw. W. van Prooijen treedt af als pastoraal medewerker. Mw. C. Zijderveld-
Koorneef, mw. W. Barnard- Lieve, mw. P. de Waard- van Wuijckhuijse en dhr. J. Uit-
tenbogaard verlengen hun termijn als pastoraal medewerker met 1 jaar. Alleen mw. 
E. van Gameren- v.d. Burg is bereid gevonden pastoraal medewerker te worden. Het 
benoemen van de nieuwe pastorale werker en afscheid nemen van haar die afscheid 
neemt zal plaats vinden op zondag 20 september.  
 
Het CVK gaat nader in op het starten van de kerkdiensten.  
Vanaf zondag 5 juli mag de kerk weer open en kunnen we weer kerkdiensten houden. 
Ds. Offringa gaat voor en de voorbereiding van deze bijzondere dienst wordt gedaan 
met de Liturgiecommissie. De nieuwe Paaskaars zal binnen worden gedragen en aan-
gestoken nu we geen dienst konden houden met Pasen en ook niet met Pinksteren 
(wegens Corona). Tevens zullen de gemeenteleden die de afgelopen periode zijn 
overleden en waarin we geen kerk konden houden, worden herdacht. Het wordt dus 
een bijzondere dienst waarin we ook de veiligheidsregels die de regering heeft opge-
legd moeten nalevenEr is een gebruiksplan geschreven n.a.v. het aangeboden format 
dat de PKN hiervoor heeft gemaakt. In Rijsoord aan ’t Woord is ook geschreven over 
de kerkdiensten vanaf 5 juli en zijn 12 regels/afspraken vermeld.  
De vormgeving van het Heilig Avondmaal moet nog uitgewerkt en beschreven worden.  
Gemeenteleden die de kerkdienst willen bezoeken dienen zich elke zondag aan te 
melden op een speciaal daarvoor aangemaakt emailadres: aanmel-
den@opstandingskerkrijsord.nl 
De opgavelijsten worden 2 maanden bewaard voor het geval er een Coronabesmetting 
zou zijn.  
Er zijn 11 gemeenteleden gevraagd en bereid gevonden de rol van coördinator te ver-
vullen, 1 staat bij de hoofdingang en vraagt alle kerkgangers of ze geen Corona gere-
lateerde klachten hebben en hun handen te desinfecteren, de 2 andere coördinatoren 
brengen de kerkgangers naar hun plaats. We stemmen af dat bij een gedachtenis van 
een overleden gemeentelid, de familie wel zelf de kaars naar de gedachtenistafel kan 
brengen. De familie(s) krijgen dan een plaats voorin de kerk.  
 
Censura Morum i.v.m. viering Heilig Avondmaal op zondag 30 augustus 2020. 
Niemand heeft bezwaar om met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren op 30 augus-
tus. 
 
Mw. C. Bode sluit de vergadering met het lezen van het gedicht bij Lied 842, waarna 
de voorzitter de vergadering sluit.  
 
De voorzitter 
Ellie Lagendijk 
 
          

mailto:aanmelden@opstandingskerkrijsord.nl
mailto:aanmelden@opstandingskerkrijsord.nl
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In memoriam  
 
In de vroege morgen van vrijdag 3 juli 2020 overleed Tanneke Adriana Johanna van 
der Helm-Visser. Zij mocht de hoge leeftijd van 91 jaar bereiken. 
 
Tanny van der Helm was geboren in ’s Gravendeel. Zij was getrouwd met Jan van der 
Helm uit Oosterhesselen, Drenthe. Samen waren zij actieve bewoners van ons dorp en 
inspirerende leden van onze kerkelijke gemeente. Haar man overleed in het voorjaar 
van 2018.  
 
Op de rouwkaart schreven de kinderen een citaat uit de bekende Psalm 23: De Heer is 
mijn Herder! Tanny van der Helm leefde bij de Psalmen. Zij kon de teksten van deze 
oude liederen met haar eigen leven verbinden. Op die manier droeg die waarde van 
het geloof met zich mee in haar gezin en in de familie, in kerk en samenleving. Ze 
hield het evangelie niet voor zichzelf.  
 
Tanny van der Helm was een blijmoedig mens en vierde allerlei ontmoetingen met ge-
zelligheid en als het even kon met een royale maaltijd. Daarbij was ze muzikaal: ze 
zong graag en speelde orgel. Namens haar broers Theo en Jan Melis, en haar zus Roe-
lie sprak dochter Marianne woorden van herinnering aan hun lieve en zorgzame moe-
der.  
 
Ook de kleinkinderen spraken eigen warme, liefdevolle woorden over hun oma. En 
daarbij luisterden we naar de woorden van Psalm 23, woorden van vertrouwen over 
een Heer die er voor ons wil zijn. De laatste maanden van haar leven had zij veel 
steun aan haar innerlijk geloof. Door alle maatregelen konden er immers in Rijsoord 
geen kerkdiensten meer gehouden worden, en juist zij was zo’n trouwe kerkganger. 
Ook werd het bezoek in verzorgingshuis de Riederborgh sterk beperkt, en juist zij was 
zo gesteld op ontmoeting.  
 
Teruggeworpen op zichtzelf stelde zij haar hoop op de Heer die redt, die er wil zijn 
voor ieder van ons. In dat geloof en met die herinneringen in gedachten hebben wij op 
donderdag 9 juli afscheid van haar genomen en haar lichaam begraven. Zij is thuisge-
bracht bij de Heer, bij Hém mag zij wonen tot in lengte van dagen. We bidden om 
troost en zegen voor de kinderen en kleinkinderen en verdere familie. De nagedachte-
nis aan Tanny van der Helm zij hen en zij ons tot zegen. 
 

ds. Herman Offringa  
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Startweek 
 
In de week van 6 tot 12 september a.s. zal er weer een Startweek worden georgani-
seerd.  
Als bijlage bij de laatste nieuwsbrief heeft u een uitnodiging voor Startzondag. Deze 
heeft als thema:  

‘Het goede leven – bloeien in Gods licht’. 
 

Door het afscheid van Ds. Martin de Geus van De Levensbron op 6 september a.s. is 
onze Startzondag verplaatst naar 20 september.  

 
 

Het programma van de week laten we wel op de oorspronkelijke data doorgang vin-
den. Het programma is wel beperkt als gevolg van de Corona-maatregelen, maar ziet 
er uit als volgt:  
 
maandag 7 september  19.00 uur – Gezamenlijke wandeling in het Waalbos  
woensdag 9 september 19.30 uur – Filmavond – vertoond wordt de film   
      ‘Intouchables’ 
Intouchables (onaanraakbaren) is een Franse film uit 2011 van het regisseurs-
duo Olivier Nakache en Éric Toledano. De film vertelt het waargebeurde verhaal van 
een geheel verlamde aristocraat (gespeeld door François Cluzet) die een vriendschap 
opbouwt met zijn uit de banlieue afkomstige verzorger (gespeeld door Omar Sy). De 
film is gebaseerd op het autobiografische boek Le Second 
Souffle van Philippe Pozzo di Borgo. 
 

zondag 20 september 09.30 uur Startdienst rond het thema 
‘Het goede leven’, tevens verwelkoming nieuwe pastoraal 
werker en afscheid vertrekkende pastoraal werker.  

 

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 . Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over 
pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. 
 
Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa 
Vlasstraat 24 
2988 XR  Ridderkerk 
T (0180) 397773 
E g.h.offringa@xs4all.nl 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_cinema
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Olivier_Nakache&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89ric_Toledano&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tetraplegie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banlieue
https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pozzo_di_Borgo
mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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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 2020”.  
 
Als u de machtiging heeft ingevuld: de  automatische incasso van de maand septem-
ber zal plaatsvinden op 28 september 2020. 
 
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 

Gemiste collectes kerk 
 
In de afgelopen maanden hebben velen van u via de bank een bijdrage overgemaakt  
voor gemiste collectes. In totaal is er t/m 30 juni 2020 een bedrag van € 3.040,00 ont-
vangen. Hartelijk dank hiervoor! 
 
Daarnaast hebben wij door de Corona-maatregelen allerlei producten moeten aanschaf-
fen om weer kerkdiensten in onze kerk mogelijk te maken. Hiervoor is een bedrag van € 
1.119,86 uitgegeven. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand juli is er via de bank € 357,50 binnengekomen voor ‘gemiste collectes’. 
Dit bedrag is evenredig verdeeld over de 4 zondagen en toegevoegd aan de opbrengst van 
de collectes in de kerk. Daarna is de verdeelsleutel 50–36–14 toegepast. 
  
Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, dan zal op dat bedrag geen 
verdeelsleutel worden toegepast. 
 
05-07-2020 Kerk in Actie Binnenlandsdiaconaat € 309,40 
 Onderhoud gebouwen € 222,77  
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 86,63 
 
12-07-2020 Kerk € 167,53 
 Onderhoud gebouwen € 120,62 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 46,90 
 
19-07-2020 Diaconie € 197,30 
 Onderhoud gebouwen € 142,06 
 Zendingscollecte kerk in Actie € 55,24 
 
26-07-2020 Kerk € 185,83 
 Onderhoud gebouwen € 133,79 
 Zendingscollecte kerk in Actie € 52,03 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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Stand per 21 augustus 2020: 
 
Door 140 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 66.935,95. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 53 leden hebben wij nog geen reactie ontvangen.  
U kunt  uw bijdrage overmaken naar IBAN-rekening NL46 RABO 0355 4032 50 onder ver-
melding van “VVB 2020”. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur 
 
 

******************** 

 
Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 20 juni 2020 t/m 21 augustus 2020) 
 
Via de Rabobank voor de kerk  € 50,00 
Via dhr. J.W. Uittenbogaard voor de bloemen  € 10,00 
Via dhr. B. Sintemaartensdijk voor de kerk  € 50,00 
Via mw. J.H.W. Bezemer-van Duijne voor de bloemen  € 10,00 
Via mw. M.C. de Vree-van Dis voor de bloemen  € 10,00 
 
   
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Ontvangen Giften Diaconie  
 
Via Dhr. C.J. op den Brouw inzake diaconie € 25,00 
Via Mevr. J. Zijderveld-Koorneef inzake diaconie € 10,00 
Via Rabobank Rwanda € 50,00 
Via Rabobank Rwanda € 50,00 
Via Rabobank Rwanda € 20,00 
Via Rabobank Rwanda € 25,00 
Via Rabobank Rwanda € 25,00 
Via Rabobank inzake diaconie € 20,00 
Via Rabobank inzake diaconie € 35,00 
Via Rabobank inzake diaconie € 50,00 
Via Rabobank inzake diaconie € 20,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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Kerkelijke stand 
 
Op 3 juli jl. is overleden  
 

mw. T. v.d. Helm-Visser  
 
op de leeftijd van 91 jaar 
 
laatstelijk wonende in de Riederborgh. 

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  
7 september 1936 
Mevrouw  H. Bezemer-Oosthoek 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
 
7 september 1936 
De heer P. Kuiper 
Strevelszicht 27 
2988 AS Rijsoord 
 
7 september 1941 
De heer A. Bode 
Rijksstraatweg 177 
2988 BD  Rijsoord 
 
 
9 september 1939 
De heer W. Haasjes 
Maasboulevard 200 
3331 ML  Zwijndrecht 
 
 
13 september 1941 
Mevrouw E.F. Freling-van der Waal 
Strevelszicht 31 
2988 AS  Rijsoord 
 
 
23 september 1936  
Mevrouw P.J. Hollestein-Verkerk 
Sint Jorisplein 83 
2981 GG  Ridderkerk 
 
 
24 september 1931  
De heer  P. van Oorschot 
Hoge Bogerd 74. 
3342 GB Hendrik Ido Ambacht. 

 
 
 
 

VERHUISD 
 
Roxanne Elshout is verhuisd naar: 
Heemraadssingel 115 D 
3022 CC Rotterdam 
 

Mevr. Monteban-Brouwer is ook verhuisd. 
 
Ze heeft in de Reyerheem haar nieuwe 
thuis gevonden, voorlopig op  kamer 33. 
 
Mogelijk volgt er binnenkort een interne 
verhuizing.  
 
Stuurt u hen een kaartje??? 

Verjaardagen en de privacywet 
 
Bij het ingaan van de nieuwe Privacywetgeving is aan alle gemeenteleden een formulier 
overhandigd waarop aangegeven kon worden hoe ú wilde dat wij met uw privacy gegevens 
zouden omgaan.  
 
De lijsten zijn verwerkt en aan de hand hiervan worden ook de verjaardagen van gemeen-
teleden in Rijsoord aan ‘t Woord vermeld. Soms is dat, om welke reden dan ook, niet he-
lemaal goed gegaan en is uw verjaardag niet opgenomen in dit blad, terwijl u het wel 
graag wilde. Onze excuses hiervoor. Als u uw verjaardag heeft gemist en u wilt wel ver-
meld worden, wilt u dit dan even laten weten? 
 
Afgelopen 22 augustus was jarig:  
Mw. M.v.d.Burg –Streefkerk, Boksdoornpark 40, 2983 CZ, Ridderkerk, Misschien kunt u 
haar alsnog een kaartje sturen??? 



Rijsoord aan ‘t Woord <<< 

9 

NBG Bijbelleesrooster  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

dinsdag 1 september 
Exodus 30:11-16 Inkomens-onafhankelijke belasting 

woensdag 2 september 
Exodus 30:17-21 Wasvoorschrift 

donderdag 3 september 
Exodus 30:22-38 Geurig 

vrijdag 4 september 
Matteüs 17:24-27 Belastingformule 

zaterdag 5 september 
Matteüs 18:1-9 Groot en klein 

zondag 6 september 
Matteüs 18:10-20 

Zoeken en redden 

maandag 7 september 
Matteüs 18:21-35 

Vergeef van harte, niet uit berekening 

dinsdag 8 september 
Matteüs 19:1-9 

Trouw 

woensdag 9 september 
Matteüs 19:10-15 

Kinderlijk eenvoudig? 

donderdag 10 september Matteüs 19:16-22 
Wil jij volmaakt zijn? 

vrijdag 11 september 
Matteüs 19:23-30 Durf rijk te worden 

zaterdag 12 september 
Exodus 31:1-18 Creativiteit 

zondag 13 september 
Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ... 

maandag 14 september 
Exodus 32:15-35 Vernietigend 

dinsdag 15 september 
Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug 

woensdag 16 september 
Exodus 33:12-23 God laat zich zien 

donderdag 17 september 
Exodus 34:1-18 Kopie 

vrijdag 18 september 
Exodus 34:19-35 Verbondsregels 

zaterdag 19 september 
Psalm 145 

Loflied 

zondag 20 september Daniël 1:1-21 Gezond gedrag 

maandag 21 september Daniël 2:1-12 Wie helpt de koning uit de droom? 

dinsdag 22 september Daniël 2:13-23 
Droom-oplossing 

woensdag 23 september Daniël 2:24-35 Tekst … 

donderdag 24 september Daniël 2:36-49 … en uitleg 

vrijdag 25 september Daniël 3:1-12 Uitkomen voor je geloof 

zaterdag 26 september Daniël 3:13-23 Laaiende woede 

zondag 27 september Daniël 3:24-30 Wie gaat voor jou door het vuur? 

maandag 28 september Daniël 3:31-4:14 Droomleven … 

dinsdag 29 september Daniël 4:15-24 … wordt nachtmerrie 

woensdag 30 september Daniël 4:25-34 Bij de beesten af 
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Bedankje 
 
Voor de vele aandacht welke ik van u mocht ontvangen, na mijn dagopname en ver-
jaardag, door middel van een telefoontje, kaarten en bloemen, het was geweldig. 
Heel fijn  om er zo te zijn voor elkaar, hartelijk dank daarvoor. 
 
Lieve groetjes 
Willie van Prooijen 

 
 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor het medeleven voor en tijdens de 
uitvaart van onze geliefde echtgenoot, vader, opa en overgrootvader. 
 
Mede door de enorme belangstelling heeft hij een waardig afscheid gekregen. 
Dit was voor ons een grote steun. 
 
 
Familie Sinterniklaas 

9/11 – Toeval bestaat niet! 
 
 
 Na de aanslag op 11 september had een bedrijf de overgebleven leden van andere be-
drijven, die niet waren omgekomen tijdens de aanslag op de Twin Towers, kantoorruimte 
aangeboden, om die met elkaar te delen. Tijdens een vergadering sprak het hoofd van 
de veiligheid over ieders verhaal waarom ze nog in leven waren. Allen waren gered door 
‘iets kleins’. 
 
Het hoofd van dit bedrijf zelf, overleefde die dag, omdat zijn zoon een kleuterschool 
was begonnen. Een andere man leefde nog omdat het zijn beurt was geweest om die dag 
op oliebollen te trakteren. 
 
Een vrouw was laat omdat haar wekker niet op tijd was afgegaan. Iemand was laat om-
dat hij op de hoofdweg in de file had gestaan, doordat er een auto ongeluk was gebeurd. 
Een ander kwam laat omdat hij de bus had gemist. Een vrouw had eten op haar kleren 
gemorst en moest terug om zich te verkleden. Van een ander wilde de auto niet starten. 
Iemand ging terug om zijn telefoon te antwoorden. 
 
Iemand kon niet op tijd zijn omdat haar kind zo had getreuzeld. Een ander miste de taxi. 
Een man kon niet verder omdat hij die morgen nieuwe schoenen had aangetrokken. Hij 
deed zijn best om op tijd te komen op zijn werk, maar kreeg een blaar op zijn voet en 
was vlug bij de drogist gestopt om een pleister te kopen. 
 
Door al dit soort kleinigheden overleefden deze mensen deze dag. 
 
Dus wanneer we vastlopen in het verkeer of de lift missen of als we terug moeten om de 
telefoon te antwoorden, dan zijn we geneigd om ons te ergeren aan al dit soort kleine 
dingen. Op zulke tijden moeten we dan maar denken, dat dit precies is wat God op dat 
moment voor ons wil hebben. Lijkt het of de dag verkeerd gaat omdat de kinderen niet 
willen opschieten met aankleden of we kunnen onze autosleutels niet vinden of alle 
stoplichten staan op rood, dan moeten we niet boos of gefrustreerd worden. 
 
Dan kan het zijn dat God aan het werk is en voor ons aan het zorgen is. 
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Collecte in de maand september  – voor de Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Wereldwijd - Versterk de kerk 
Iedere lokale kerk, waar ook ter wereld, wil een licht op een berg zijn: een baken 
van hoop. Gezicht van Christus, zoals in de Bijbel beschreven. Dat is echter niet 
voor iedere kerk gemakkelijk. Vooral niet als een kerk gevestigd is in een land waar 
bijna geen christenen zijn of waar christenen in verdrukking leven. Kerk in Actie 
ondersteunt deze kerken in de minderheid bijvoorbeeld bij het opleiden van predi-
kanten, bij het bieden van diaconaat en noodhulp of bij het weer opbouwen van 
kerken, huizen en scholen in door geweld getroffen regio’s.  
 
In de maand september is van de collecte die bij de uitgang wordt gehouden 14%  
bestemd voor dit doel. Helpt u mee? 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 

 
 
ZEVENDE RIDDERKERKSE ORGELDAG 12 SEPTEMBER 2020 
 
Op zaterdag 12 september 2020 is het Nationale Orgeldag. Deze dag wordt voor de 
zevende keer de Ridderkerkse Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de voor-
gaande edities worden ook nu weer overdag twee Ridderkerkse orgels gepresen-
teerd met een toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een slotconcert in de Sin-
gelkerk. 
Vanwege de coronacrisis en de vele RIVM-maatregelen is het helaas niet mogelijk 
de concerten voor publiek toegankelijk te maken. Daarom zullen alle concerten live 
gestreamd worden via YouTube en Facebook. 
 
Het eerste miniconcert wordt om 13:00 
uur gehouden op het Pels-orgel van de 
gereformeerde Opstandingskerk te Rid-
derkerk-Rijsoord. Organisten zijn dan 
Rene Barnard (vaste bespeler van het 
instrument) en Jan Peter Teeuw. Ze 
spelen werken een programma dat vol-
ledig bestaat uit  arrangementen van 
instrumentale werken. Er klinken com-
posities van Bach, Purcell, Sibelius en 
Grieg. 
 
Het tweede miniconcert vindt om 
15:30 uur plaats op het Leeflang-orgel 
van de Ichthuskerk in Ridderkerk-
Drievliet. Hier speelt Jan Peter, die ja-
renlang organist geweest is van dit 
prachtige orgel, een programma met 
bekende en onbekende orgelwerken van 
Fasch, Homilius, Walton en Bédard. 
 
Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats op het Van den Heuvel-
orgel in de Singelkerk. De organisten op zijn dan André van Vliet en Jan Peter 
Teeuw. Samen hebben ze een afwisselend programma samengesteld met orgelwer-
ken van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn, Smart, Watson en Vierne. Jan Peter zal 
het concert besluiten met een improvisatie. 
 
De twee miniconcerten duren een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier. 
Om de onkosten te bestrijden, wordt er ‘digitaal gecollecteerd’ via een Tikkie, dat 
steeds te zien is in de omschrijving van de video. Bij elk concert zullen de musici 
ook iets vertellen over het orgel en hun programma. 
De concerten zijn te bekijken via www.youtube.com/janpeterteeuw en/of 
www.facebook.com/janpeter.teeuw. Kijkt u mee? 

http://www.youtube.com/janpeterteeuw
http://www.facebook.com/janpeter.teeuw
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Bazaar 2020 
 
Beste mensen, 
 
We zijn er nog niet klaar mee!! Met de corona crisis bedoel ik dan. 
 
Melden we de vorige keer al dat de bazaar eind september niet door gaat, maar dat u 
gerust nog boeken en speelgoed kon inleveren voor de e.v.t. Boekenmarkt in Novem-
ber. Helaas zal ook deze niet doorgaan. 
De crisis is nog lang niet onder controle en zodoende kunnen en mogen we, met kans 
op besmettingen, geen risico nemen. 
Net als iedereen hopen we natuurlijk op betere tijden, maar iets voorspellen? Wie het 
weet mag het zeggen, wij wachten maar af tot het moment dat we weer zonder risico 
iets kunnen organiseren. 
 
Wat kan er dan nog wel om de bazaarcommissie (en de kerk) te ondersteunen? 
 
U kunt nog tot 13 september een heerlijke gekookte worst voor slechts €.10,00 bestel-
len. 
De worsten worden geleverd in de week 21 september. 
 
Bestellen van de worst kan bij Dick Alblas  (06-51272365) 
 
U bent geen liefhebber van gekookte worst, maar wil ons 
toch steunen? 
  
U kan gewoon een bijdrage overmaken naar de bazaar-
commissie,op rekeningnummer: NL 46 RABO 0355 4032 50 
van Gereformeerde kerk o.v.v.  Bazaar 2020 
 
Misschien kan Henk toch nog een leuk bedrag bekend maken in de kerk. 
 
Dick Alblas (voorzitter) 

Wij die met eigen ogen  
de aarde zien verscheurd, 

maar blind en onmeedogend  
ontkennen wat gebeurt; 
dat oorlog is geboden  

en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden,  

dat wíj die mensen zijn. 
 

wij die nog mogen leven, 
van hoop en vrees vervuld 
aan machten prijsgegeven 

aan meer dan eigen schuld, 
wij die God weet hoe verder 

tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen 

het recht van vuur en zwaard. 
 

Dat wij toch niet vergeten 
waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten 

opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen 

de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde 

nog kans op redding heeft. 
 

Huub Oosterhuis (uit de map van Pieta Euser) 
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Giften diaconie uit legaat 
 
Als diaconie ontvangen wij het hele jaar door verzoeken om een financiële bijdrage 
van stichtingen en andere organisaties voor allerlei projecten die zij uitvoeren. Deze 
projecten hebben bijna altijd te maken met hulp aan kinderen, vrouwen, minder vali-
den overal in de wereld of voor de verspreiding of vertaling van de Bijbel. Natuurlijk 
zijn er ook nog andere projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. 
Het bedrag dat de diaconie kan verdelen is niet zo groot om aan al deze verzoeken 
een leuk bedrag te kunnen schenken, de begroting van 2020 is ongeveer Eur 1.500 
welke worden betaald uit de collecten. 
 
Vanwege het coronavirus is dit voor iedereen een moeilijke periode. In sommige ge-
bieden is het nu extra moeilijk om de mensen die hulp nodig hebben te bereiken. Wij 
ontvangen schrijnende berichten, maar iedereen zal hiervan gezien of gehoord heb-
ben. 
 
Enkele jaren geleden heeft de diaconie een legaat ontvangen van een substantieel be-
drag. We proberen dit bedrag op een goede manier te verdelen, maar dat blijkt nog 
niet zo eenvoudig te zijn als het op het eerste gezicht lijkt. Er zijn zoveel initiatieven 
die financieel gesteund kunnen worden, maar waarom het ene initiatief wel en de an-
dere niet. 
Dit jaar hebben we gemeend om een aantal organisaties een bedrag uit dit legaat te 
schenken om het mogelijk te maken de nood welke het coronavirus (extra) heeft ver-
oorzaakt een klein beetje te helpen verminderen. 
 
De volgende organisaties hebben een gift van ons ontvangen: 
St. Timon, World Vision, St Tear Fund Nederland, Light for the world, War Child, Ark 
mission, SOS Kinderdorpen, Hart voor kinderen, Mercy Ships, St jarige Job, St kinderen 
van de voedselbank, St De vakantiebank, St het vergeten kind, Uitwisseling Remera-
Dordrecht en het  gezamenlijk avondmaal project van Kerk in Actie “Nieuwe kansen 
voor straatkinderen – Oeganda”. 
 
Financiële hulp is bij alle organisaties welkom, maar uw gebed voor de nood van de 
wereld is onmisbaar. 
 
Uw diaconie 

 
Koor-en zangdiensten ‘Zingen maakt blij’’ 
vanuit de Breepleinkerk Rotterdam 
 
De zangdiensten in de Breepleinkerk zijn weer begon-
nen. 
 
We hebben informatie ontvangen dat de diensten nog 
zonder bezoekers worden gehouden,maar wel via het 
internet te bekijken en beluisteren zijn. 
 
Op 6 september a.s. is de voorganger Ds. Robert-Jan 
van Amstel, organist Wim de Penning en Solist Nico 
de Ruig. 
 
De diensten worden rechtstreeks uitgezonden via 
youtube: 
 
http://www.breepleinkerk.nl/livestream.  
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Ik droomde eens en zie 

ik liep aan ’t strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want ook de Heer liep aan mijn zij. 

Ik droomde eens en zie 

ik liep aan ’t strand bij lage tij. 

Ik was daar niet alleen, 

want ook de Heer liep aan mijn zij. 

We liepen samen het leven door, 

en lieten in het zand, 

een spoor van stappen; twee aan twee, 

de Heer liep aan mijn hand. 

Ik stopte en keek achter mij, 

en zag mijn levensloop, 

in tijden van geluk en vreugde, 

van diepe smart en hoop. 

Maar als ik het spoor goed bekeek, 

zag ik langs heel de baan, 

daar waar het juist het moeilijkst was, 

maar één paar stappen staan. 

Ik zei toen “Heer waarom dan toch? 

Juist toen ik U nodig had, 

juist toen ik zelf geen uitkomst zag, 

op het zwaarste deel van mijn pad..” 

De Heer keek toen vol liefde mij aan, 

en antwoordde op mijn vragen; 

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, 

toen heb ik jou gedragen…” 

 


