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Stencilen:  
Maandag 26  oktober 

Jan Monteban  

Bundelen: 
Woensdag  28 oktober 

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor  november 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 23 oktober bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 
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Tel : 0180-421656 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 
 
Voor u ligt de oktober editie van Rijsoord aan ‘t Woord. Het is weer gevuld met al-
lerlei informatie over onze gemeente.  
U kunt lezen over de zeer geslaagde schuurverkoop van de bazaarcommissie, de 
fietstocht van Niels voor World Servants, de vakantie van de Familie Van Gameren 
en de mooie kunstwerken van Cees van Wingerden die prijken aan één wand van de 
kerkzaal. Ze zijn onthuld tijdens de startzondag.  
 
Verder worden er oproepen gedaan voor het inzamelen van produkten voor ‘het 
Produkt van de Maand’ en produkten voor kerstpakketten voor dorpsgenoten die dit 
hard nodig hebben. Van harte aanbevolen.  
 
Er is dankbaarheid dat steeds meer gemeenteleden het aandurven om de zondagse 
Eredienst bij te wonen. Met behulp van fijne voorgangers, goede organisten en de 
beamer waarop mooie foto’s en koorzang worden geprojecteerd is het iedere week 
weer een fijn samenzijn. U bent allen van harte welkom!  
 
Veel leesplezier en een gezonde oktobermaand toegewenst!   
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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 4 oktober 2020—Israëlzondag 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : Kerk en Israël 

   Onderhoud gebouwen 

   Jeugdwerk 

 

Zondag 11 oktober 2020 

09.30 uur : Mw. Ds. G. Stougie, Berkel en Rodenrijs 

Church4you : Marian en Petra 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : Diaconie 

   Onderhoud gebouwen 

   Jeugdwerk 

 

Zondag  18 oktober 2020 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : Kerk in Actie Werelddiaconaat  

   Onderhoud gebouwen 

   Jeugdwerk  

 

Zondag 25 oktober 

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

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : Kerk  

   Onderhoud gebouwen  

   Jeugdwerk  

 

Zondag 1 november -  Rwandazondag—Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : Diaconie  

   Onderhoud gebouwen  

   Zendingscollecte Kerk in Actie  

 

 

Vanwege de Coronamaatregelen van de overheid is het verplicht u voor de zondagse 

eredienst aan te melden. Dit kan, liefst vóór vrijdagavond, op het emailadres : 

aanmelden@opstandingskerkrijsoord.nl  

Indien u niet beschikt over een emailadres mag het ook telefonisch bij Jan en Marrie 

de Koning.  
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Bij de diensten 
 
Bij de diensten 
 
Ons land kent een gematigd zeeklimaat met duidelijk afgebakende seizoenen. Zo begin-
nen we na de zomer aan een nieuw seizoen van kerkenwerk. Maar dit jaar is alles an-
ders. Niet de wisseling van de seizoenen is anders geworden, maar het lijkt wel alsof de 
beperkingen vanwege de coronapandemie op alles een deken heeft gelegd. Sommige 
bijeenkomsten kunnen geen doorgang vinden en dat maakt ons verdrietig. In heel ons 
doen en laten en ook voor onze kerkelijke activiteiten moeten we rekening houden met 
hygiëne en afstand en kleinere groepen. Op deze plaats denk ik in het bijzonder aan de 
maatregelen rondom onze zondagse vieringen. Het is fijn dat het college van kerkrent-
meesters sinds juli de goede voorwaarden kon scheppen voor ongeveer 100 kerkgangers. 
Daarbij zingen we niet maar luisteren meer, bijvoorbeeld naar orgelspel. Ook maken we 
meer dan voorheen gebruik van de beamer. Onlangs vierden we het heilig Avonmaal en 
dat is heel goed verlopen. Veel dingen gaan anders en we beginnen er wat aan te wen-
nen, maar toch missen we het samen zingen en de informele ontmoetingen rondom de 
kerkdiensten. Hier zal voorlopig nog niet veel in veranderen, vrees ik.  
 
In de eerste week van september begonnen we aan een nieuw seizoen van kerkenwerk. 
De startweek had dit jaar een bescheiden opzet met een avondwandeling op de maan-
dag en een filmavond op woensdag. Heel bijzonder was de onthulling van de symbolen 
van de vier evangelisten. Deze in kunstig smeedwerk vormgegeven figuren waren door 
Rijsoordenaar Cees van Wingerden gemaakt voor de Irenekerk in Slikkerveer. De kunst-
werken vormen nu een aanwinst in onze kerk! 
 
Het jaarthema van onze protestantse kerk is ‘Het goede leven’. Graag hadden wij daar 
net als vorige jaren rondom de startzondag weer met elkaar van gedachten willen 
wisselen. Door alle coronamaatregelen was dat helaas niet haalbaar. Maar samen blij-
ven wel zoeken naar sporen en lichtpunten en tekenen van dat goede leven, naar het 
Koninkrijk van God dat onder ons gestalte wil krijgen. In een nieuw seizoen willen wij 
daar ook om bidden: ‘Uw Koninkrijk kome’. 
 
Op zondag 4 oktober is het Israëlzondag. Deze zondag valt in de dagen van Soekot, het 
joodse Loofhuttenfeest. In de kerk lezen we opnieuw een gelijkenis over het  Koninkrijk 
van God. In Matteüs 21,33-43 lezen we over het beeld van de pachters en de wijngaard. 
Het gaat over het werk en de oogst, een vertelling tegen eigenwaan en macht. 
 
Op zondag 11 oktober hoopt mw. ds. G. Stougie uit Berkel Rodenrijs bij ons voor te 
gaan.  
 
Op zondag 18 oktober mag ik zelf weer voorgaan. We lezen verder in het evangelie van 
Matteüs. De profetenlezing voor deze zondag is uit Jesaja 45. Daar gaat het over koning 
Kores, ook bekend als Cyrus II de Grote. Hij was vanaf 559 voor Christus twintig jaar ko-
ning van Perzië. In Jesaja 45,1 wordt Cyrus Messias = Gezalfde genoemd. Er wordt van 
hem verteld dat hij overwonnen volkeren toestond om hun eigen godsdienst te behou-
den of in ere te herstellen. Zo gaf hij ook de Judese ballingen in Babylon toestemming 
om terug te keren en Jeruzalem met haar verwoeste tempel weer op te bouwen. Mede 
dankzij deze onvermoede Messias eindigt de geschiedenis van de Heer met zijn volk niet 
in ondergang. 
 
Op zondag 27 oktober ontvangen we ds. J.C. van Westenbrugge uit Hoek van Holland 
als voorganger in onze Opstandingskerk. 
 
Wensen wij elkaar goede en gezegende diensten toe! 

ds. G.H. Offringa 
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Ziekent(huis) 
 
Op deze plaats noemen wij mw. W.M. Tamerius, zij verblijft tijdelijk in Revalidatie-
centrum Laurens locatie Intermezzo Zuid (kamer 418), Motorstraat 110, 3083 AP Rot-
terdam.  
 
Wij wensen haar en onze zieken en herstellenden die thuis verblijven moed en krach-
ten toe. 

ds. G.H. Offringa 

Boekbespreking (donderdag 5 november 2020) 
 
Afgelopen voorjaar verscheen het boek ‘Oer’, geschreven 
door Corien Oranje die van vertel-stof werd voorzien door 
natuurkundige Cees Dekker en theoloog Gijsbert van den 
Brink. In het dagblad Trouw werd het boek lovend bespro-
ken (vijf sterren). Bij professor Van den Brink deed ik en-
kele jaren geleden een nascholing over schepping en evo-
lutie en daarom trok het boek mijn belangstelling. Het 
boek is geschreven als een roman en is ook bedoeld voor 
jongeren.  
 
Op de achterflap staat: ‘Proton, een minuscuul deeltje dat vlak na de oerknal ontstaat en 
door de ruimte vliegt, neemt je mee op een duizelingwekkende reis door de tijd. Van het 
allereerste begin tot de dag van vandaag. Proton maakt vol verwondering mee hoe de 
Schepper de ruimte en tijd instelt, wetten in gang zet, licht, geluid en kleur schept. Hoe 
hij ervoor zorgt dat de planeet aarde een huis wordt voor de mens. En hoe bijzonder het 
is dat de Schepper zelf op een dag zijn schepping binnenstapt.’  
 
Robbert Dijkgraaf, hoogleraar natuurkunde en directeur van het Institute for Advanced 
Studies in Princeton schreef over ‘Oer’: ‘Dit aansprekende boek past in een lang en rijke 
traditie waarin wetenschappers gedreven door hun geloof proberen de oorsprong en evo-
lutie van ons heelal te duiden, van de oerknal tot het leven op aarde. Het delen van deze 
fascinatie en passie voor de natuur is een universeel goed dat ons allen dichter bij elkaar 
brengt, ongeacht onze persoonlijke overtuiging.’  
 
Dit najaar wil ik dit boek graag met u bespreken. Hebt u belangstelling om mee te doen, 
dan wil ik u uitnodigen om het boek aan te schaffen, het te lezen en u bij mij aan te mel-
den voor de leeskring op donderdagavond 5 november aanstaande. In een volgend kerk-
blad volgt nog nadere informatie over de bespreking.  
 
Alvast veel leesplezier toegewenst! 

ds. Herman Offringa 

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 oktober zal 
plaatsvinden op 28 oktober 2020. 
 
De Gereformeerde Kerk Rijsoord is lid van de PKN en wordt daarom als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI) erkend door de Nederlandse fiscus: ons fiscaalnummer (of RSIN) 
is 002633644. 
 
Bas Sintemaartensdijk 
Bijdragen-administrateur / Penningmeester CVK 
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Website vernieuwd 
 
Onlangs heeft de website weer een grondige vernieuwing ondergaan. Zo is de opmaak 
van de website veranderd. Als uitgangspunt zijn hiervoor de basiskleuren van de PKN 
gebruikt.  
 
Op de startpagina zijn, naast de agenda, een aantal handige knoppen te vinden waar- 
mee u direct Rijsoord aan’t Woord en Kerkdienst gemist kunt benaderen.  
Via de menubalk is alle info over commissies, kerkelijke activiteiten, jeugd en publi-
caties te vinden. De beschrijvingen binnen deze menu-items zijn leesbaarder ge-
maakt.  
 
Een andere reden waarom de website is aangepast heeft te maken met de veiligheid. 
Onze vorige had de nodige updates nodig en deze konden niet worden uitgevoerd, om-
dat anders de site niet meer goed zou werken. Kortom, genoeg redenen voor deze 
vernieuwing.  
Het adres van de website blijft hetzelfde: www.opstandingskerkrijsoord.nl . 
 
Gerard Lodder 

 
Contact met de predikant 
 
In deze bijzondere tijd neem ik meer dan anders ook zelf het initiatief om het contact 
met u te onderhouden. Wilt u iets aan mij wil vragen of doorgeven, dan kunt u me 
daarvoor een e-mail sturen of even bellen.  
 
Telefonisch contact kan het beste op dinsdag t/m vrijdag, tussen 8.30-9.00 uur of 
19.00-19.30 uur. Op andere momenten is het antwoordapparaat geduldig, maar ik bel 
u zeker terug. 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 
m (06) 121 25 739  
e  g.h.offringa@xs4all.nl 

http://www.opstandingskerkrijsoord.nl
mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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Het hart van God 
 
Toen op de berg vol vuur en rook, 
de wet werd neergeschreven, 
onthulde God zijn wil aan ons, 
hoe recht en goed te leven; 
te zorgen voor de armen en de  
weduwe en wees, 
dat je aan de vreemdelingen brood en  
toevlucht geeft. 
 
Dit is het hart van God, 
dat uitgaat naar gebrokenen, 
naar ieder mens in nood. 
Dit is het hart van God, 
dat omziet naar de armen en 
het zwakke niet verstoot. 
Leer mij te geven en te dienen, Heer, 
leer mij te leven, naar Uw hart steeds meer 
 
Toen Jezus op de aarde was, 
als een van ons hier leefde, 
zocht Hij de zondaar en de dief 
om hun weer hoop te geven, 
de zieken en verstotenen liet Hij  
niet buiten staan, 
de moeders met hun kinderen niet  
zonder zegen gaan. 
 
Dit is het hart van God. 
 
Wat je voor je naaste deed in mijn Naam, 
zegt de Heer, dat heb je ook voor mij gedaan. 
 
Geef ons een hart als U, 
dat uitgaat naar gebrokenen, 
naar ieder mens in nood. 
Geef ons een hart als U, 
dat omziet naar de armen 
en het zwakke niet verstoot. 
Leer mij te geven en te dienen, Heer 
leer mij te leven, naar uw hart steeds meer.  
 
(uit de knipselmap van Pieta Euser) 

Kerkelijk Bureau 
 
Voor het opnemen van attestaties enzovoorts, 
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 ver-
huizing graag een bericht in verband met de 
kerkelijke administratie. 

Verjaardagen  
 
8 oktober 1945 
De heer J.J. de Koning 
Waaldijk 117 
2988AW Rijsoord 
 
9 oktober 1937 
De heer W. Ijsselstein 
Pruimendijk 87 
2989AG Rijsoord 
 
11 oktober 1935 
Mevrouw M. Sinterniklaas-Vos 
Rijksstraatweg 82  
2988 BK Rijsoord 
 
13 oktober 1940 
Mevrouw G. Lodder 
Patrijs 21  
2986 CA  Ridderkerk 
 
14 oktober 1938 
De heer K.P.Klootwijk                                          
G.Flohilstraat 33, 
2988 XE Rijsoord                           
 
26 oktober 1934 
De heer CL. Bezemer 
Rijksstraatweg 5b 
2988 BA Rijsoord 
 
27 oktober 1931 
De heer D. de Jong 
Meerkoetstraat 33  
3334 SV Zwijndrecht 
 
27 oktober 1941 
Mevrouw H. Zoutewelle-
Schöffmann                              
Rijksstraatweg 107 
2988 BB Rijsoord 
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NBG Bijbelleesrooster oktober 
 
 
 
 
 

donderdag 1 oktober 
 

Daniël 5:1-12 Een teken aan de wand 

vrijdag 2 oktober 
Daniël 5:13-6:1 

Afgeschreven 

zaterdag 3 oktober 
Daniël 6:2-10 

Machtsmisbruik 

zondag 4 oktober 
Daniël 6:11-18 

Voor de leeuwen gegooid 

maandag 5 oktober 
Daniël 6:19-29 Wie een kuil graaft voor een ander, 

dinsdag 6 oktober 
Psalm 115 

De HEER leeft 

woensdag 7 oktober 
Matteüs 20:1-16 

Goed betaald 

donderdag 8 oktober 
Matteüs 20:17-34 

Oog voor elkaar 

vrijdag 9 oktober 
Psalm 122 

Vredesmars 

zaterdag 10 oktober 
Ezra 1:1-11(-2:70) 

Belofte vervuld 

zondag 11 oktober 
Ezra 3:1-13 

Opbouwwerk 

maandag 12 oktober 
Ezra 4:1-16 

Geen samenwerking 

dinsdag 13 oktober 
Ezra 4:17-5:5 

Geen bouwvergunning 

woensdag 14 oktober 
Ezra 5:6-17 

In beroep 

donderdag 15 oktober 
Ezra 6:1-5 Oude papieren 

vrijdag 16 oktober 
Ezra 6:6-12 Toestemming 

zaterdag 17 oktober 
Ezra 6:13-22 Oplev(er)ing 

zondag 18 oktober Matteüs 21:18-22 Vruchteloos 

maandag 19 oktober Matteüs 21:23-32 Bevoegd gezag 

dinsdag 20 oktober Matteüs 21:33-46 Wie krijgt de erfenis? 

woensdag 21 oktober Matteüs 22:1-14 Uitnodigingen 

donderdag 22 oktober Matteüs 22:15-22 Belastingregel 

vrijdag 23 oktober Matteüs 22:23-33 Levensantwoord 

zaterdag 24 oktober Psalm 110 
Priester-Koning 

zondag 25 oktober 
Bijbelzondag 
Nehemia 7:72b-8:12 

Persoonsregister gevonden 

maandag 26 oktober 
Nehemia 8:13-18 Zijn de papieren in orde? 

dinsdag 27 oktober 
Nehemia 9:1-17 

Droog je tranen 

woensdag 28 oktober 
Nehemia 9:18-28 Lessen trekken uit de geschiedenis 

donderdag 29 oktober 
Nehemia 9:29-10:1(28) Schuldbewust 

vrijdag 30 oktober 
Nehemia 10:29-40 Contract 

zaterdag 31 oktober 
Psalm 43  Hoop op God 
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Lieve mensen, 
 
Allen hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen en telefoontjes en veel belang-
stelling voor mijn 95e verjaardag. 
 
Hopelijk tot ziens! 
 
Hartelijke groeten, 
Mw. W. Lodder—van der Steen 

 
Bedankt 
 
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters,  hartelijk bedankt dat jullie hebben 
besloten om de kunstwerken van de vier evangeliën,  gemaakt door mijn in 2003 ver-
ongelukte vriend Cees van Wingerden een plaats in onze kerk te geven.  
 
Neef Joop en Nathan hebben er mooie constructies onder gemaakt zodat de werken 
goed uitkomen. 
 
Zoals Pia afgelopen zondag al heeft aangegeven zou Cees trots zijn dat deze afbeel-
dingen op zijn Resoort in de kerk terecht zijn gekomen.  
 
Ik weet dat Cees en Tiny onze kerk een warm hart toedroegen. Een prachtig tweede 
leven voor deze vier evangeliën waar wij elke zondag van mogen genieten. 
 
Ton J.E.P. Versteeg 
 

Collecte zondag 4 oktober 2020 -  bestemd voor Kerk en Israël 
 
Leren door ontmoeting en dialoog 
 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element 
van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het chris-
telijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert 
zijn op en bestrijding van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is ge-
sprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeente als naar buiten toe. Het gesprek in 
de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmateria-
len, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetpro-
ject ‘De Uitdaging’ met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestant-
se Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Neder-
land, ondermeer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal 
Joods Overleg. Uw steun via de collecte maakt al deze activiteiten mogelijk. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
 

 
50 JAAR GETROUWD 

 
Dat onze trouwdag er heel anders uit zou zien dan wij gewend zijn en gepland hadden, 
dat konden wij voorzien. Wat wij niet konden voorzien was de aandacht in de vorm van 
bloemen, kaarten, fruit en telefoontjes, die wij van u mochten ontvangen. 
 
Het heeft ons heel goed gedaan en maakt ons dankbaar en trots een deel te zijn van zo 
een meelevende gemeente als Gereformeerd Rijsoord is. 
 

Hartelijk dank, u allen hebt ons blij verrast. 
Jan en Marrie de Koning 
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Gemiste collectes 
 
Als u een bijdrage via de bank wilt overmaken: 
Het rekeningnummer is NL46 RABO 0355 4032 50 t.n.v. de Gereformeerde Kerk Rijs-
oord, onder vermelding van “gemiste collectes”.  
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

 
Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 22 augustus 2020 t/m 25 september 2020) 
 
Via de Rabobank voor de kerk  € 50,00 
Via de Rabobank voor de bazaar  € 50,00 
Via de Rabobank voor de bazaar  € 40,00 
Via mw. M.J. Bode-Blaak voor de bazaar  € 20,00 
Via mw. M.J. Bode-Blaak voor de kerk  € 30,00 
Via mw. M. de Koning-Nugteren voor de bloemen  € 10,00 
Via mw. E.M. Lagendijk voor de kerk  € 25,00 
Via mw. E.M. Lagendijk voor de diaconie  € 25,00 
Via mw. C. Zijderveld-Koorneef voor de kerk  € 40,00  
   
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
 

 

 
 
Stand per 25 september 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 
 

Ontvangen giften Diaconie: 
  
Via Rabobank inzake diaconie                                                    € 20,00 
Via Rabobank inzake diaconie                                                    € 20,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Kees Alblas 
Penningmeester CvD 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 september 2020.  
 
 
De voorzitter opent de vergadering. De predikant leest Psalm 1 waarna de voorzitter 
voorgaat in gebed.   
 
De notulen van de vergadering van 24 juni worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
De predikant licht kort zijn werkzaamheden in de afgelopen periode toe. Zo is er de 
rouwdienst en begrafenis geweest van mw. T. van der Helm, is er overleg geweest 
met (bijna) alle pastoraal medewerkers over het wijkwerk en is er bezoekwerk gedaan 
bij zieken en herstellenden. Ook is gewerkt aan het jaarverslag in het kader van het 
jaargesprek dat de agendacommissie binnenkort met hem zal voeren. 
 
De ingediende verslagen van de commissies worden behandeld. Het College van Kerk-
rentmeesters geeft aan dat de 4 kunstwerken van de evangelisten gereed zijn om in 
de kerk een plaats te krijgen. Deze kunstwerken zijn gemaakt door de vader van Pia 
en Cora van Wingerden. Het CvK regelt de uitnodiging naar familie en het plannen van 
een datum om de kunstwerken aan de gemeente toe te lichten. Hier wordt een offici-
eel moment van gemaakt. De kunstwerken worden geplaatst op de lambrisering in de 
linker uitbouw van de kerkzaal, zodanig dat ze ook makkelijk weggehaald kunnen wor-
den bij onderhoud ed.  
 
Het G.O.T meldt dat de geplande reis naar Rome met een aantal gemeenteleden we-
gens Corona niet doorgaat en geannuleerd is. 
 
Er is kort stilgestaan bij de dienst van 6 september in de Levenbron waarin ds. M. de 
Geus met emeritaat gaat. De voorzitter van de kerkenraad heeft een kaart en boeken-
bon gekocht als dank namens onze kerk. Alle kerkenraadsleden hebben de kaart gete-
kend. 
 
Het gebruiksplan dat voor Corona is opgesteld is enigszins aangepast. Zo is de viering 
van het Heilig Avondmaal toegevoegd en wordt het hardop mee bidden van het Onze 
Vader weer toegestaan. Ds. Offringa informeert de preekvoorziening hierover zodat de 
informatie aan gast -predikanten hierop aangepast kan worden. Zingen door gemeen-
teleden of een koor wordt voorlopig om veiligheidsredenen nog uitgesteld. 
 
Vanaf 13 september is er weer Church4You in de bovenzaal van de Fontein, ook dat is 
in het Gebruiksplan verwerkt. Koffiedrinken na de dienst wordt voorlopig niet gedaan. 
De afspraak om de voorganger direct bij binnenkomst kerkenraad naar de kansel te 
brengen wordt versoepeld mits de 1,5 meter in acht wordt genomen en mensen niet 
dezelfde microfoon gebruiken. 
 
De taakverdeling binnen de kerkenraad blijft ongewijzigd met uitzondering van 2e 
voorzitterschap. Omdat Ronald Visser naar de functie van voorzitter CvK is geschoven 
en ook reeds 2e scriba is, zal ds. Offringa de taak van 2e voorzitter kerkenraad gaan 
vervullen. 
 
De kerkenraad besluit om de dienst met Dankstond op 4 november 2020 door te schui-
ven naar de zondag 8 november. Dit omdat de opkomst over het algemeen laag is en 
in deze Coronatijd naar verwachting nog lager zal zijn.  
 
Verder besluit de kerkenraad om het koor (45 a 50 mensen) dat is uitgenodigd voor de 
Kerstnachtdienst af te zeggen omdat we er nog niet wordt gezongen. Wel wil de ker-
kenraad de kerstnachtdienst door laten gaan en binnen de mogelijkheden die er zijn 
er toch een mooie dienst van maken. De kerstnachtdienstcommissie gaat hiermee aan 
de slag.  
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Het jaarboekje 2019-2020 behoeft niet veel wijzigingen nu er geen nieuwe ambtsdra-
gers zijn en er binnen de commissies niet veel verandert. De kerkenraad besluit, ook 
gezien de kosten en het vele werk hieraan, om geen nieuw jaarboekje uit te geven 
maar een inlegvel te maken in het kerkblad (uitgave oktober 2020) en daarin alle wij-
zigingen op te nemen. Gemeenteleden kunnen dit dan uitknippen en aan het huidige 
jaarboekje los toevoegen. De kerkenraad besluit wel om de ledenlijst opnieuw uit te 
geven met de namen van die gemeenteleden die hebben aangegeven geen bezwaar te 
hebben tegen plaatsing op de lijst. De lijst wordt door de pastoraal medewerkers bij 
de vermelde gemeenteleden rondgebracht.  
 
Tijdens Coronatijd hebben de voorgangers van de SARI kerken 3x per week Troostradio 
verzorgd, gesproken columns werden via radio Ridderkerk uitgezonden. Deze columns 
zijn nu gebundeld tot een uitgave. Tijdens de startzondag zal aan elk gezin/adres een 
uitgave worden uitgedeeld. Bij gemeenteleden die nog niet in de kerk komen zal de 
uitgave worden thuisbezorgd.  
 
De vergadering wordt geëindigd met het lezen van een tekst uit het boekje 
‘Adempauze’.  
  
 
2e scriba.  

 
Opbrengst Collectes 
 
In de maand augustus is er via de bank € 567,50 binnengekomen voor ‘gemiste collec-
tes’. 
Dit bedrag is evenredig verdeeld over de 5 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. 
 
 
02-08-2020 Diaconie € 141,15 
 Onderhoud gebouwen € 101,63 
 Eigen jeugdwerk € 39,52 
 
09-08-2020 Kerk € 182,05 
 Onderhoud gebouwen € 131,08 
 Eigen jeugdwerk € 50,97 
 
16-08-2020 Diaconie € 176,75 
 Onderhoud gebouwen € 127,26 
 Eigen jeugdwerk €   49,49 
 
23-08-2020 Kerk € 198,15 
 Onderhoud gebouwen € 142,67 
 Eigen jeugdwerk €  55 ,48 
 
30-08-2020 Diaconie (avondmaalscollecte) € 211,03 
 Onderhoud gebouwen € 151,94 
 Eigen jeugdwerk €  59,08 
  
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
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EEN BIJZONDERE VAKANTIE 
 
Na veel wikken en wegen besloten we de vakantie  in de omgeving door te brengen. 
De " risico's" die je overal loopt weerhielden ons van onbekende oorden. 
We besloten ons eigen eiland weer eens van alle kanten te bekijken. Dat is ons uitste-
kend bevallen. Het bracht ons bij buurtschappen als Kijfhoek, Pieterman, 
Groote Lindt en Meerdervoort. In andere richting Westzijde, Smitshoek, Carnisselan-
de, Charlois en vele anderen. We zagen dorpen als Heerjansdam, Zwijndrecht en Am-
bacht. 
Brachten bezoeken aan Ridderkerk en Slikkerveer, zagen het Donckse bos bij Bolnes. 
Op onze tochten passeerden we de Devel, de Waal en de Koedood. 
Onze grenzen lagen bij  machtige rivieren zoals Oude Maas ,Kil, Merwede,  Noord en 
Nieuwe Maas en we werden geïmponeerd door kolossale binnenschepen. 
Zo bleek dat je met 100 kilometer in een week een heel (ei)land per fiets  kan ontdek-
ken, veel mensen op gepaste afstand ontmoet en genoten van prachtige natuur. 
 
Na thuiskomst stond op zondag de kerk open in ons 
"eigen" Rijsoord. Daar hingen langs de oostelijke muur 
diverse grote doeken waarvan het doel in het geheel 
niet duidelijk was. De dienst begon als gebruikelijk is, 
maar op een bepaald moment kreeg Pia van der Linden
- van Wingerden een microfoon aangereikt. Haar ver-
haal begon een tipje van de sluier(s) op te lichten. Met 
assistentie van haar man Ad werden één voor één de 
doeken afgenomen van vier kunstwerken. Verbaasd en 
verrast zagen we tegen de helderwitte muur vier meta-
len plastieken te voorschijn komen. Op schitterende 
wijze werden hiermee de vier evangelisten in beeld 
gebracht. 
 
Een aantal jaren geleden werden ze ontworpen en ei-
genhandig gesmeed door Kees van Wingerden in zijn ei-
gen metaalbewerkings bedrijf aan de Waalweg. 
Ze vonden een plaats in de Irenekerk te Slikkerveer waarvan Kees en zijn vrouw Tiny,  
tot hun dood door een verkeersongeluk, lid waren. Nu de sloop van deze kerk 
aanstaande is, deed zich de mogelijkheid voor om de afbeeldingen een passende 
plaats in de Opstandingskerk te geven. Het is een enorme verrijking van het 
interieur. Het is bovendien symbolisch dat de kunstwerken langs de ene oever van de 
Waal zijn gemaakt nu aan de andere zijde een permanente plaats hebben 
gekregen.   
 
Nog een reden meer om de Opstandingskerk  tot in lengte van jaren open te houden. 
Bij een eventueel samengaan met de Levensbron in Ridderkerk zal wel 
duidelijk blijken dat de Rijsoorde kerk niet alleen hierom al de voorkeur zal krijgen. 
Wat te denken van het veel geroemde orgel en bovendien hebben veel Ridderkerkse 
kerkgangers Rijsoordse wortels ! 
 
Wim van Gameren 

 
 

Johannes, gevleugelde adelaar  

Mattheüs, gevleugelde mens  

Marcus, gevleugelde leeuw  Lucas, gevleugeld rund  
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Aanvullingen/wijzigingen op jaarboekje 2019-2020 
 
 
Samenstelling kerkenraad: 
Wijziging m.i.v. seizoen 2020-2021: 
2e voorzitter  Ds. G.H. Offringa 
Voorzitter CvK  Dhr. R. Visser 
Diaken  Dhr. W.J. Otte heeft zijn termijn met een jaar verlengd 
  (aftredend 2021) 
 

Pastoraat: 
Mw. M. de Koning-Nugteren, ouderling aftr. 2021 
Dhr. C.J. op den Brouw, diaken  aftr. 2021 
Mw. L.C. Klootwijk – Alblas, diaken  aftr. 2022 
Pastorale werkers:  
Mw. W.C. Barnard-Lieve   aftr. 2021 (verlengd met 1 jaar) 
Mw. P. Bezemer- van Alphen   aftr. 2022 
Mevr. N. Pikhaar   aftr. 2023 
Mr. E. Van Gameren- van der Burg  aftr. 2024 
Dhr. J.W. Uittenbogaard   aftr. 2021 (verlengd met 1 jaar) 
Mw. H.A. Versteeg – Leenheer   aftr. 2022 
Mw. P.de Waard- van Wuijckhuijse  aftr. 2021 (verlengd met 1 jaar) 
Mw. C. Zijderveld- Koorneef   aftr. 2021 (verlengd met 1 jaar) 
 
 
Gemeenteopbouw-en Toerusting 
Dhr.G.Lodder maakt niet langer deel uit van GOT.  
 
Jeugdraad 
Dhr. G. Lodder maakt vanaf seizoen 2019-2020 deel uit van de Jeugdraad.  
 
*********************************************************************************************************** 

In Memoriam 
*********************************************************************************************************** 
 
Koos Hollestein 08-10-19 85 jaar 
 
Herman van Hal 20-10-19 85 jaar 
 
Eva de Ruiter 14-11-19 83 jaar 
 
Norma Haasjes 22-12-19 72 jaar 
 
Cor Wilschut 02-01-20 89 jaar 
 
Wil Wilschut-van Nes 21-03-20 83 jaar 
 
Paul Noordzij 14-05-20 87 jaar 
 
Piet Sinterniklaas 12-06-20 87 jaar 
 
Tanny van der Helm-Visser 03-07-20 91 jaar 
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De lessen van de ganzen 
  
Deze herfst, wanneer je ganzen ziet vliegen 
die naar het zuiden reizen om de winter te 
ontvluchten – vliegend in een V-formatie- 
zou je dan niet willen weten waarom ze 
vliegen zoals ze vliegen? 
 
Les 1: Wanneer een vogel met zijn vleugels 
slaat, ontstaat er een opwaartse lucht-
stroom voor de vogel die direct achter hem 
vliegt. 
Door in een V-formatie te vliegen neemt het vliegvermogen van de gehele groep met 
zeventig procent toe in vergelijking met wanneer iedere vogel afzonderlijk zou vlie-
gen. 
 
Zo kunnen mensen die een gemeenschappelijke weg volgen en gemeenschapszin bezit-
ten hun doel sneller en makkelijker bereiken omdat ze varen op het vertrouwen dat 
ze in elkaar hebben. 
 
Les 2: Indien een gans uit de formatie valt, voelt hij plotseling de luchtweerstand en 
een tegenkracht doordat hij het alleen wilde proberen … En vlug gaat hij terug in de 
formatie om van de opwaartse kracht van de vogel vóór hem te kunnen profiteren. 
 
Les 3: Wanneer de gans die aan kop vliegt moe wordt, zal hij naar een andere plaats 
in de formatie gaan en een andere gans zal zijn plaats innemen. 
 
Als mensen net zo veel verstand hadden als de ganzen, zouden zij beseffen dat hun 
succes uiteindelijk afhangt van het samenwerken als team, om de beurt de moeilijke 
taken verrichten en het leiderschap delen. 
 
Les 4: Bovendien: de achterste ganzen gakken om zo de ganzen  die voor ze vliegen 
aan te sporen hun snelheid te bewaren. Het is belangrijk dat ons gakken van achteren 
“bemoedigend”is. Anders is het alleen maar gesnater. 
 
Les 5: Ten slotte … wanneer een gans ziek wordt of gewond raakt door geweerschoten 
en hij hierdoor uit de formatie valt, dan zullen twee andere ganzen ook uit de forma-
tie gaan en hem naar de grond volgen om hem te helpen en te beschermen.  
Ze zullen bij hem blijven, totdat hij weer in staat is te vliegen of totdat hij 
is gestorven. Alleen dan zullen ze opstijgen of met een andere formatie meevliegen 
om zo hun eigen groep te kunnen inhalen.  
 
Laten wij ook bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn 
als wij door een moeilijke tijd gaan. 

 

Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, vraag de vogels in de lucht, ze 

zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, het wordt 

je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: de HEER 

heeft ze tot stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn 

macht de adem van het menselijk geslacht. Job 12: 7-10 
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Kerstpakkettenactie IDB 

 

Lieve mensen,  
  
Ook dit jaar willen wij als Opstandingskerk weer deelnemen aan de actie van het IDB 
om kerstpakketten te verzorgen voor vluchtelingen (en straatkrantverkopers). Niet al-
leen ter ondersteuning in materiële zin, maar vooral als teken van hoop en bemoedi-
ging voor mensen die een bestaan proberen op te bouwen in Ridderkerk.  
  
We hopen dat u ook dit jaar wilt bijdragen, zodat er weer goed gevulde pakketten kun-
nen worden samengesteld  
  
Op zondag 18 november kunnen artikelen voor de pakketten gebracht worden in de 
entree van onze kerk.  Ook een financiële bijdrage is welkom   
  
Geschikte artikelen vindt u in onderstaande lijst. Couscous en (gedroogde) peulvruch-
ten zijn bijzonder welkom!  
  
Bloem rijst couscous  pannenkoekmix 
fruit in blik groente in blik vis in blik olie 
cacao rozijnen noten/pinda’s ontbijtkoek 
biscuit/koekjes sap snoep chocolade 
suiker thee honing jam 
overig zoet broodbeleg badschuim  
  
De volgende producten zijn niet geschikt voor de kerstpakketten: Koffie, drop, pro-
ducten die varkensvlees bevatten (soep, ragout, smeerworst), sauzen en mixen voor 
gerechten. Cadeautjes voor kinderen worden door het IDB gekocht, zodat ze afge-
stemd kunnen worden op de leeftijd.  
  
Het spreekt vanzelf dat alleen ongeopende verpakkingen kunnen worden geaccep-
teerd.  
  
Wij vragen ook een vrijwilliger voor het bezorgen van de Kerstpakketten op zaterdag-
morgen 19 december 2019 tussen 10.00uur en 10.30uur.   
 
Adres: Christus is Koning Kerk Juliana van Stolbergstraat 44.  
 
U kunt zich aanmelden bij de diakenen die staan bij de inzameling op 18 november 
a.s.  
  
Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdra-
ge en verwachten dat de pakketten ook 
dit jaar weer een klein gebaar van aan-
dacht en betrokkenheid zullen zijn na-
mens de kerken in Ridderkerk.  
 
Uw diaconie 
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PRODUKT VAN DE MAAND 
 
Op 18 Oktober kunt u weer goederen in leveren voor de     
actie ‘Product van de Maand’. 
 
Het product van de maand maart is: Crackers, Beschuit, 
Ontbijtkoek 
 
Dit mogen van allerlei soorten crackers, beschuit of ontbijt-
koeken zijn. 
 
Ook deze maand hopen wij dat u mee wilt doen, ook om er 
ons 
bewust van te maken dat er ook in onze burgerlijke gemeente 
mensen zijn die afhankelijk zijn van o.a. de voedselbank. 
 
Wanneer er voor u nog vragen zijn of u wilt meer info, kunt u altijd een 
van de diakenen aanschieten. 
Wij willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking. 
 
Met een hartelijke groet , 
uw diaconie. 
 

 

Dankstond voor Gewas en Arbeid 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Zoals al vele jaren gebruikelijk houden wij de diensten van Bid- en Dankstond op de dag 
zelf. 
 
Op woensdag 11 maart jl. mochten we met elkaar Bidstond vieren in een avonddienst. 
De kerkenraad was voornemens om ná deze dienst van Bidstond een kleine enquête te 
houden onder de bezoekers om te peilen hoe het gevoel was om de dienst van Bid- en 
Dankstond naar de zondag daarop volgend te verplaatsen zoals in veel kerken al gebrui-
kelijk is.  
We wisten toen nog niet dat deze dienst voorlopig de laatste zou zijn en de kerk daar-
na , wegens alle RIVM maatregelen om het aantal besmettingen van het Covid-19 virus 
tegen te gaan, gesloten moest worden. Het voelde ongepast de enquête te houden juist 
op een moment dat we graag naar de kerk hadden gewild maar niet konden.  
Op 5 juli mocht de kerk gelukkig weer open en konden de diensten met alle voorzorgs-
maatregelen weer doorgang hebben. De kerkenraad heeft nu besloten de dienst van 
Dankstond te verplaatsen naar de zondag daaropvolgend. Dat is zondag 8 november aan-
staande.  
 
Hiertoe is besloten om een aantal redenen. Een aantal bezoekers die tijdens Bid- en 
Dankstonddienst altijd de dienst bijwonen durven de kerkdienst nog niet te bezoeken. 
Daarbij zien we dat het aantal bezoekers voor deze doordeweekse dienst steeds verder 
afneemt. Het is al vroeg donker en de kerkgangers zijn deze avond aangewezen op eigen 
vervoer. De verwachting is dat hierdoor het aantal bezoekers nog minder zal zijn dan an-
ders.  
 
De kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze keuze voor de dienst van Dankstond. Hoe 
e.e.a. in 2021 zal zijn is nog niet te overzien. Dit besluit van de kerkenraad is daarom 
voorlopig alleen genomen voor de dienst van Dankstond 2020.  
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Columns in Coronatijd 

In de tijd vanaf maart van dit jaar greep het Coronavisrus wereldwijd om zich heen. 
Ook in kerken ervoeren we de contactbeperkingen. De uitwisseling over creatieve mo-
gelijkheden van informatie, verbinding en verdieping leidde o.a. tot gesproken co-
lumns op Radio Ridderkerk onder de naam ‘Troostradio’.  

Op drie dagen van de week verzorgden Ds. Martin 
de Geus, Mw. Ria Keijzer– Meeuwse en onze ei-
gen predikant Ds. Offringa columns die ze zelf 
schreven en uitspraken. 

De waardering en het verlangen om de teksten 
ook met anderen te delen bracht de predikanten 
op het idee om de columns te bundelen. Dankzij 
Bas Geelhoed en Hugo Stegman, gemeenteleden 
van Bolnes, is deze prachtige bundel tot stand 
gekomen. 

De aanwezigen in de dienst van 20 september jl. 
hebben tijdens de dienst het boek in ontvangst 
kunnen nemen. Bij de meeste gemeenteleden 
die niet bij de dienst aanwezig konden zijn is de 
bundel inmiddels thuis bezorgd. 

Heeft u geen exemplaar ontvangen? In de hal 
van de kerk, op de leesplank, ligt nog een tiental 
bundels. Voel u vrij om er één mee te nemen.  

Namens de kerkenraad van de drie kerken, De Levensbron, PKN gemeente Bolnes en 
de Opstandingskerk veel leesplezier gewenst! We hopen dat u ervan zult genieten! 

 
Korte Update World Servants 
 
In de voorbereidingen voor de projecten van 2021 organiseerde World Servants op vrij-
dag 18 september Ride 2 Change.  
 
Vanuit 8 punten in Nederland werd totaal 2021 km gefietst waarna een samenkomst in 
Heino volgde.  
 
Niels fietste mee op de route vanaf Puttershoek.  
Om ca. 3:30h. en met ongeveer 60 km door de Hoekse waard op de teller passeerden we 
de Opstandingskerk in Rijsoord.  

Wij vonden dit een fotootje waard! 
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Nieuws van de Bazaarcommissie 
 
Beste mensen, 
 
Alle plannen die we verzonnen en gemaakt hadden konden zo de ijskast in. 
Door alle corona maatregelen werd het ineens heel moeilijk iets te organiseren. 
Zeker in en om onze kerk waar de ruimtes en doorgangen aan de krappe kant zijn. 
We besloten om maar even weinig tot niets te doen. 
Alleen een worstenactie kwam er nog. 
Er zijn 43 worsten verkocht! Kopers en sponsor hartelijk dank voor jullie support! 
Ook mochten we nog een aantal giften ontvangen, ook hiervoor hartelijk dank! 
 
De locatie van de opslag was sinds vorig jaar veranderd. 
Niet meer het vertrouwde adres van de Loods (fam.Nugteren) aan de Rijksstraatweg 
maar een klein stukje verder naar de Loodsen van de heer Plaisier. 
Hier was de afspraak dat we per jaar zouden bekijken hoe lang we hier gebruik van kon-
den maken. 
Eind augustus werd duidelijk dat deze ruimtes per 1 maart leeg moesten zijn. 
Wat nu? 
Alle spullen aan andere stichtingen geven? Alles naar de afvalverwerking brengen? 
Dat is toch zonde! 
 
Het idee (aangedragen door een ge-
meentelid) om een schuur-verkoop te 
organiseren werd geboren en van Dhr. 
Plaisier mochten we de grote loods in-
richten om alles overzichtelijk neer te 
zetten. En met hulp van Ria, Marrie en 
Bas werd er een leuk winkeltje van ge-
maakt. 
Op deze manier konden we toch probe-
ren om nog wat te verkopen en zo voor 
de kerk en voor het goede doel wat 
geld bij elkaar te sprokkelen. 
 
Als goed doel hadden we besloten de 
actie van Niels Baars en Rick Bezemer 
te steunen. 
 
 
 
Deze 2 jonge gemeenteleden gaan volgend jaar naar Nepal om daar te werken aan een 
project van World Servants. 
 
Op 26 september heeft de eerste verkoop plaats gevonden en met 160 bezoekers en een 
opbrengst  van €. 1080,00 euro waren we zeer tevreden. 
En het was leuk en gezellig om op deze manier de schuur-verkoop te doen. 
 
Maar door het resultaat van het voorverkoop team, de worsten-actie en een aantal giften 
werd het totaalbedrag nog flink opgekrikt. Het eindresultaat is geworden €.2675,00 euro 
We hebben nog voorraad genoeg en zodoende willen we dit nog een aantal keren herha-
len. 
De eerstvolgende schuur-verkoop is op 17 oktober van 10.00 – 15.00 uur.  
 
We zijn er dus nog niet klaar mee!! 
 
Ook de worstenactie wordt nog vervolgd!! 
Voor €.10,00 euro koopt u een heerlijke gekookte worst. 
Bestellen bij Dick Alblas 06-51272365 
 
 
Namens de bazaarcommissie 
Dick Alblas  
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De mayonaisepot en twee koppen koffie 
 
Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden, als 24 uur in een dag niet 
meer genoeg is, denk dan aan de mayonaisepot en de twee koppen koffie. 
 
Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven. Hij had een aantal 
voorwerpen voor zich liggen. Toen de les begon, nam hij zonder iets te zeggen een 
hele grote, lege mayonaisepot en vulde deze met golfballen. De professor vroeg ver-
volgens aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. Zij antwoordden van wel. 
 
Toen nam de professor een doos met kiezelsteentjes en kiepte deze in de pot. Hij 
schudde lichtjes met de pot en de kiezelsteentjes rolden in de open ruimtes tussen de 
golfballen. Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze ant-
woordden van wel. 
 
De professor nam nu een doos met zand en goot deze leeg in de pot. Natuurlijk vulde 
het zand alle ruimte op tussen de golfballen en de kiezelsteentjes. Opnieuw vroeg hij 
of de pot nu vol was. De studenten antwoorden met een unaniem “ja”. 
 
Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en goot ze leeg in de 
pot. De hele inhoud verdween in de pot en de koffie vulde de lege ruimte tussen het 
zand. De studenten begonnen te lachen. “Nu”, zei de professor, “ik wil dat jullie deze 
pot zien als jullie eigen leven. 
 
· De golfballen zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie, je kinderen, je ge-
loof, je gezondheid en je passies. Dingen die ervoor zorgen dat als er niets meer op de 
wereld was dan deze dingen, je leven toch gevuld zou zijn. 
 
· De kiezelstenen zijn de andere dingen die ertoe doen: je werk, je huis, je auto e.d. 
· Het zand is al het andere, de kleine dingen.” 
 
“Als je het zand als eerste in de pot doet, is er geen plek meer voor de kiezelsteen-
tjes of voor de golfballen. Datzelfde geldt ook voor je eigen leven. Als je al je tijd en 
energie aan de kleine dingen besteedt, dan heb je geen ruimte meer voor de dingen 
die belangrijk voor je zijn.” 
 
“Besteed aandacht aan de dingen die essentieel zijn voor je geluk. Speel bijvoorbeeld 
met je kinderen. Bouw een relatie op met God. Neem tijd voor een onderzoek voor je 
gezondheid. Neem je partner mee uit eten. Lees. Er is altijd nog wel tijd om het huis 
te poetsen of de prullenbak te legen.” 
 
“Zorg eerst voor de golfballen, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. 
Stel je prioriteiten. De rest is maar zand.” 
 
Eén van de studenten stak een vinger op en vroeg waar 
de twee koppen koffie voor stonden.  
 
De professor lachte: “Ik ben blij dat je het vraagt. Ik wil 
daarmee alleen maar weer eens aangeven dat, hoe vol 
je leven ook mag zijn, er altijd wel een plekje is om sa-
men met een vriend een kop koffie te drinken.” 
 
 

 

 

 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

20 

Herfst 

 
Donkere wolken pakken zich samen, 
een regenbui klettert tegen de ramen. 
De zomer is weer verdwenen, 
een nieuw seizoen verschenen. 
 
De gure herfst is aan gekomen, 
men ziet het aan de vele bomen. 
Bladeren dwarrelen over de grond, 
de wind speelt er mee in het rond. 
 
De bladeren aan de takken verkleuren 
dat is iedere herfst hetzelfde gebeuren. 
Prachtige, goud gele tinten verschijnen, 
maar zullen helaas spoedig verdwijnen. 
 
De bomen worden kaler en kaler 
weer en wind steeds schraler. 
Storm en regen vieren nu hoogtij, 
maar wij weten, dit gaat voorbij.. 
 
Herfst, winter, lente en zomer komen en gaan, 
maar Gods liefde en trouw blijven bestaan. 
Hij geeft ons de seizoenen en tijden, 
laten we ons dan in Hem verblijden. 
 
Ook in de herfst van ons eigen leven, 
wil Hij ons kracht en sterkte geven. 
Laten wij daarom steeds maar weer, 
ons vertrouwen stellen op De Heer. 
  
 


