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Van de redactie 
 
November is het bijna. De bomen zijn bijna kaal, de eerste kerstversieringen liggen 
al weer in de winkels… Het zal dit jaar een andere kerst worden. Op pagina 2 staan 
weliswaar de geplande erediensten vermeld maar de kans dat deze ook echt gehou-
den gaan worden is bijzonder klein. We mogen ons gelukkig prijzen dat we via de 
televisie mooie liederen mogen beluisteren en diensten kunnen volgen.  
Heel bemoedigend is de mooie nieuwsbrief van onze classispredikant Ds. Gerrit van 
Meijeren. Héél toevallig beschrijft hij de vier gedaanten zoals beschreven in Open-
baringen, zoals deze vorige maand in onze kerkzaal zijn onthuld als kunstwerken 
van Cees van Wingerden. Op pagina 8 vindt u de beschrijvingen zoals deze zijn 
weergegeven op bordjes onder de kunstwerken. Op pag.12 vindt u een oproep om 
iets van u te laten horen in de vorm van zomaar een berichtje, een mooi gedicht of 
lied…. We hopen dat de opgenomen liederen en gedichten een bemoediging mogen 
zijn in deze voor velen zo’n moeilijke tijd!  
Veel leesplezier gewenst! 
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Erediensten 
De diensten worden vermeld onder sterk voorbehoud. Alleen als de overheid weer 

toestemming geeft om meer dan 30 personen toe te laten in één ruimte, zullen er 

weer diensten worden gehouden. Houdt u de nieuwsbrief in de gaten! Zodra de 

mogelijkheid er weer is, zullen we u direkt informeren.  

 

Zondag 1 november 2020—Rwandazondag 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : Diaconie 

  Onderhoud gebouwen 

  Zendingscollecte Kerk in Actie   

     

Zondag 8 november 2020—Dankstond voor Gewas en Arbeid 

09.30 uur : Ds. W. van Herwijnen, Zwijndrecht 

Church4you 

Koster : Hans Vietsch 

Collecte : Dankstondcollecte Kerk 

  Dankstondcollecte Diaconie 

  Geen uitgangscollecte, verdeling vandaag 50-50 

     

     

Zondag  15 november 2020 

09.30 uur : Ds. A. Sterrenburg, Voorburg 

Koster : Henk van der Starre 

Collecte : Kerk  

  Onderhoud gebouwen 

    Zendingscollecte Kerk in Actie  

     

Zondag 22 november 2020 (Eeuwigheidszondag) 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Wim van Bruggen 

Collecte : Diaconie 

  Onderhoud gebouwen 

  Zendingscollecte Kerk in Actie  

     

 

Zondag 29 november 2020 1e zondag van Advent 

09.30 uur : Ds. G.H. Offringa 

Koster : Henk van Mastrigt 

Collecte : Kerk  

   Onderhoud gebouwen  

   Zendingscollecte Kerk in Actie  

 

 

 

 

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

de betreffende zondag met de verdeelsleutel resp. 50%—36%—14% 
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Bij de diensten 
 
De kerkdiensten in de maand november hebben ieder jaar een vergelijkbaar patroon, 
met de Rwandazondag, Dankstond, Eeuwigheidszondag. Maar dit najaar moeten we 
ernstig rekening houden met de maatregelen bij de tweede golf van de coronacrisis. 
Kwamen de diensten in de vorige maand al te vervallen, de kans lijkt gering dat onze 
zondagse diensten in de maand die voor ons ligt wèl kunnen plaatsvinden. We willen 
zoeken naar andere vormen van verbondenheid. Als opstapje wil ik u iets meegeven 
ter inspiratie bij de komende zondagen.  
 
Zondag 1 november staat in het teken van onze verbondenheid met onze broeders en 
zusters in Rwanda in de regio Remera, met name onze partnergemeenten van Runda 
en Kayonza. Dit jaar koos de kerk in Rwanda het thema: De liefde van God gaat alle 
dingen te boven. Dit thema is ontleend aan Romeinen 8,31-39. Het doet denken aan 
Filippenzen 4,7 waar het gaat over de vréde die alle verstand te boven gaat. Vrede 
zoeken en liefde vormgeven, deze thema’s verbinden onze kerken. Het gaat dit jaar 
uiteraard ook over de corona-pandemie en de pijn, de zorgen en problemen die wij 
daarvan ondervinden, niet alleen in eigen land, maar ook wereldwijd. In Rwanda is 
een strenge lock-down geweest. De vele arme mensen, die vaak voor een dagloon 

werken, verloren hun karige inkomen en konden geen 
eten meer kopen. Gelukkig werd er vanuit onze Uit-
wisselingsgroep in Nederland geld vrijgemaakt om 
daarmee voedselhulp te bieden. Onze diaconieën vul-
den dit ruimhartig aan! Op toegestuurde foto’s zien 
we dat er in Rwanda mondkapjes worden gedragen, 
ook tijdens kerkdiensten, en men houdt er twéé me-
ter afstand van elkaar. Er zijn zondags twee kerkdien-
sten, een dienst voor ouderen en een dienst voor de 
jongeren. Wij willen bidden voor mensen in Rwanda, 
of Gods goedheid ons mensen wil verbinden, dichtbij 
en ver weg, in eigen kring en over (kerk)grenzen 
heen. 
 

Op zondag 8 november staat de gelijkenis van de talenten centraal, uit Matteüs 25,14
-30. Jezus vertelt over afrekenen en het opmaken van de balans. Hij doelt daarmee 
op de ‘laatste dingen’: wat deed jíj met je talenten? Een talent was oorspronkelijk 
een gewichtsaanduiding van een edelmetaal, het hangt er maar van af of het zilver is 
of goud. Voor ons is talent een kwalitatief begrip geworden, zoiets als een creatieve 
gave, iets waar je iets mee kunt doen,  woekeren met je talenten. Jezus wijst op ta-
lenten als waarden van het koninkrijk van God, zoals gerechtigheid en liefde, genade 
en bevrijding. Hoe kunnen wij dat kapitaal in deze tijd goed beheren? Deze zondag 
staat ook in het teken van de dankbaarheid. Dat we steun vinden bij de Heer, die he-
mel en aarde gemaakt heeft. Bij Hem zoeken wij ons geluk. We mogen weten dat Hij 
het werk van zijn handen nooit zal loslaten (Psalm 138).   
 
Op zondagmorgen 15 november lezen we uit Matteüs 25,31-46. Deze tekst zal in de 
40dagentijd van volgend jaar een belangrijke rol gaan spelen. We weten nu nog niet 
hoe de kerkdiensten en de vrijdagavondgebeden er dan allemaal uit zullen zien. Al-
leen al om die onzekerheid is het goed om deze tekst op deze zondag tegen het licht 
te houden. Het gaat om barmhartigheid, om het doen van goede werken. Jezus 
noemt deze dingen opnieuw met het oog op het koninkrijk van God: ‘Wees barmhar-
tig, zoals jullie Vader barmhartig is.’ (Lucas 6,36). In Jezus ontmoeten we Gods goed-
heid. We zien hoe Jezus verloren mensen aanraakt met zijn liefde. Hij kan iemands 
leven veranderen. En Hij vraagt ons om Hem te volgen op zijn Woord. Zes van de in 
totaal zeven werken van barmhartigheid zijn ontleend aan deze tekst, de verzen 35-
36:  
‘Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten,  
Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken.  
Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op,  
Ik was naakt, en jullie kleedden Mij.  
Ik was ziek en jullie bezochten Mij,  
Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.’  
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Op basis van verschillende Bijbelse verwijzingen werd later het zevende werk toege-
voegd, het begraven van doden. Dat was in de Middeleeuwen, in een tijd waarin de 
pest veel slachtoffers maakte. De tekst voor vandaag helpt ons om de mensen om ons 
heen te dienen, met name zij die het meest kwetsbaar zijn.  
Dat wij een licht mogen zijn in deze wereld, voorbereid op de komst van de Heer. 
  
Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De Bijbellezingen van 
deze zondagen zijn altijd erg indringend. Het is goed om te beseffen dat er tweedui-
zend jaar geleden al sprake was van allerlei dreiging en rampen en onheil. Als wij van-
daag de krant openslaan dan lijkt er niet veel veranderd: er zijn nu bosbranden, dier-
soorten die uitsterven, een groeiende kloof tussen arm en rijk, alle onvrede, bombar-
dementen en vluchtelingenkampen, ziekte en zorgen. Het vraagt moed om daar te-
genin te blijven zingen, dat de tijden zullen veranderen. Soms helpt het, om even in 
het park of in je eigen tuin te gaan kijken hoe bijvoorbeeld de rododendron alweer 
knoppen maakt voor een volgend jaar. Het is onze versie van de vijgenboom, zullen 
we maar zeggen. 
 
Deze zondag wordt ook wel gedachteniszondag genoemd. Wij hebben het gebruik om 
tijdens de dienst van deze zondagmorgen de namen te noemen van gemeenteleden 
die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. Dit gedenken is een zaak van de 
gemeente. Wij houden elkaar in ere, ook onze leden die overleden zijn. We doen dat 
samen. Op het moment van schrijven is het nog niet helemaal duidelijk hoe wij dit 
jaar bijvoorbeeld het ontsteken van de gedachteniskaarsen zouden kunnen vormge-
ven. Moeten we misschien wachten tot een later moment? We willen het graag sámen 
doen. Wij houden u in elk geval op de hoogte!  

 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur 
dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. (Lied 598)  

 
 
Op zondagmorgen 29 november begint de Adventstijd. We beginnen met een volgend 
evangelie, het boek van Marcus. De lezing voor deze zondag is gekozen uit Marcus 
13,24-37. Het stuk lijkt erg op dat van vorige week. De tekst eindigt met de oproep 
om waakzaam te zijn, om ruimte te maken voor de Heer die komt.   
De grote componist Johann Sebastian Bach bezingt de komst van de Heer in zijn can-
tates 61 en 62: ‘Nun kommt der Heiden Heiland’. De muziek vinden we terug in ons 
liedboek als Lied 433: Kom tot ons, de wereld wacht. We zouden dit lied prachtig kun-
nen zingen, met begeleiding door het orkest van Sursum Corda, ware het niet dat het 
bestuur van de muziekvereniging ons al vroeg liet weten dat het orkest niet aan deze 
dienst kon meewerken. In deze coronatijd is er te weinig gelegenheid om te repete-
ren. Daarbij bedenken we dat de zeer kleine druppels vocht, de aerosolen die met na-
me de blaasinstrumenten in de lucht brengen, een rol kunnen spelen bij de versprei-
ding van het coronavirus. Ook wat dat betreft moeten we waakzaam zijn en blijven…  
 
Dit jaar is alles anders. Het vraagt veel van onze aandacht en creativiteit. Wensen wij 
elkaar in deze tijd daarom veel inspiratie toe, waarom wij ook willen bidden: 
 

Kom, Schepper Geest,  
ontsteek in ons  
het vuur van uw liefde.  
Houd ons vast,  
in Jezus’ Naam. Amen 

ds. Herman Offringa 
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Zieken(t)huis 
 
Het pastorale bezoekwerk van de predikant en de pastorale medewerkers gaat in deze 
tijd gewoon door. Het is fijn als u hen kunt ontvangen, maar u kunt ook altijd telefo-
nisch contact met hen opnemen. Wij denken in deze dagen in het bijzonder aan hen 
die getroffen zijn door Covid-19, de velen die in het ziekenhuis liggen, maar ook zij 
die thuis in quarantaine moeten blijven. Het leven van ieder van ons is beperkt door 
alle maatregelen. Van dit voorjaar herinneren we ons het beperkte bezoek aan familie 
en gemeenteleden in de verzorgingshuizen.  
 
Zo mocht mw. W.M. Tamerius maar beperkt bezoek ontvangen in Revalidatiecentrum 
Laurens locatie Intermezzo Zuid (kamer 418), Motorstraat 110, 3083 AP Rotterdam.  
 
Tot nog toe werden poliklinische behandelingen wel gewoon verricht, zoals staarope-
raties. Anderen wachten op een grotere ingreep en zullen geduld moeten oefenen.  
 
Wij bidden om moed en vertrouwen in deze zo uitzonderlijke periode.  

ds. G.H. Offringa 
 

 
Groeiende vraag naar 2e hands kleding 
 
In deze Coronatijd met weinig activiteiten buitenshuis, doen we een oproep voor ge-
dragen kleding, schoenen en riemen. Als u tijd kunt vinden om uw kledingkast eens na 
te kijken en kleding die u niet meer nodig heeft af te staan, dan kunt u bellen voor 
een afspraak om de kleding op te halen of zelf te brengen. 
 
Deze kleding gaat de handel in dus moet het wel heel en schoon zijn. De kleding komt 
niet in onze omgeving op de markt maar wordt doorverkocht en de opbrengst is voor 
onze bazaar, te weten de helft voor de kerk en de andere helft voor World Servants. 
 
Doet u mee? Ik hoor het graag. 
 
Een hartelijke groet van Ria Bode tel: 426208. 
 

Contact met de predikant 
 
In deze bijzondere tijd zal ik, meer dan anders, ook zelf het initiatief nemen om het 
contact met u te onderhouden. Voor een korter of langer gesprek, bijvoorbeeld over 
pastorale zaken, maak ik graag een afspraak met u of met jou. Wilt u iets aan mij wil 
vragen of doorgeven, dan kunt u me daarvoor een e-mail sturen of even bellen. Tele-
fonisch 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 ze-
ker terug! 
 
Mijn adresgegevens zijn:  
ds. Herman Offringa 
Vlasstraat 24 
2988 XR  Ridderkerk 
t  (0180) 397773 
e  g.h.offringa@xs4all.nl 
 

mailto:g.h.offringa@xs4all.nl
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     Nieuwsbrief    
Classispredikant Zuid-Holland Zuid  
  
  
DE LOFPRIJZING GAAT - toch - DOOR   
  
Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens….  
Openbaring 4:6  
  
Zusters en broeders, in Openbaring 4 mag Johannes een blik werpen in de hemelse 
troonzaal. Hij krijgt hoge en heilige dingen te zien: er is Iemand die op de troon ze-
telt, getekend met de kleurrijke gestalte van edelstenen. Er zijn bliksemschichten te 
zien en donderslagen te horen - en toch is dat alles niet afschrikwekkend, want er is 
een regenboog zichtbaar om de troon met maar één kleur, het smaragdgroen van 
Gods trouw.  
  
Naast 24 oudsten om de troon heen ziet Johannes ook 4 dieren, letterlijk: 4 levende 
wezens. Het eerste wezen vertoont de trekken van een leeuw, het tweede van een 
jonge stier, het derde heeft een gezicht als van een mens en het laatste lijkt op een 
adelaar. Ze hebben, ze zijn één en al oog. En heel bijzonder: dag en nacht zingen zij 
een loflied. Het is de lofprijzing op Hem die op de troon zit en die leeft tot in eeuwig-
heid: ‘Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die is en die was en die 
komt!’   
  
Dit gedeelte helpt mij verder nu in deze dagen het dringende advies klinkt om de ko-
mende weken met maximaal 30 gemeenteleden samen te komen en de samenzang 
achterwege te laten. Dit advies heeft me geraakt en ik heb mezelf de vraag gesteld 
hoe dat komt? Heeft het te maken met de aanleiding - een tv-reportage over mede-
gelovigen - en de snelheid en impact van het advies? Is het de teleurstelling dat er in 
een keer een streep gaat door een uiterst consciëntieuze praktijk van (weer) veilig 
naar de kerk gaan, waar zoveel voor komt kijken?  
  
Er zit nog een andere kant aan. De laatste maanden ben ik nog scherper bepaald bij 
het belang van de eredienst. En dan bedoel ik niet alleen het beoefenen van de on-
derlinge gemeenschap, de grote betekenis van koffiedrinken na de dienst, het omzien 
naar elkaar.   
In de liturgie op zondag is er sprake van worship , van het volbrengen van de lofprij-
zing.  We worden bepaald bij de werkelijkheid van God, van Pasen; we worden vanuit 
de Schriften op andere gedachten gebracht over deze wereld en over onszelf; er 
wordt gebeden - ook plaatsvervangend voor de wereld; de Maaltijd wordt gevierd als 
voorproef van Gods Rijk.   
We worden vanuit de eredienst aangemoedigd te leven als mensen die bij God ho-
ren…. Daaraan in vrijheid deel te kunnen hebben is zo kostbaar.  
  
Naar het zich laat aanzien - ontwikkelingen wisselen zich snel af - is de ruimte om sa-
men te komen de komende tijd opnieuw kleiner. Dat doet pijn. Het is echter ook een 
ondubbelzinnig signaal dat wij als kerk delen in de grote zorgen om de oplopende Co-
ronabesmettingen en daarin onze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan.   
Toen we met Covid-19 geconfronteerd werden in maart dacht ik aan de woorden van 
Bonhoeffer: nu komt het aan op bidden, wachten op Gods tijd en het goede doen on-
der de mensen. Ik laat die woorden opnieuw tot me doordringen.   
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Boekbespreking: ‘Oer’ 
Afgelopen voorjaar verscheen het boek Oer – Het grote verhaal van nul tot nu. Drie 
auteurs doen daarin een poging om de evolutieleer en het Bijbelse scheppingsverhaal 
met elkaar te combineren. Het boek heeft de vorm van een roman en is heel goed 
leesbaar en is bedoeld voor een breed publiek. Het dagblad Trouw besprak het boek 
lovend (vijf sterren). Ook staat het op de nominatie voor het beste theologische boek 
van het jaar 2020, de uitslag is op 14 november.  
Zoals gezegd: drie auteurs. Schrijfster Corien Oranje zij kreeg “vertel-stof” aange-
reikt van natuurkundige Cees Dekker en van theoloog Gijsbert van den Brink. Bij pro-
fessor Van den Brink deed ik enkele jaren geleden een nascholing over schepping en 
evolutie en om die reden trok het boek in elk geval mijn belangstelling.  
Ik zou het leuk vinden om dit boek met een groepje belangstellenden te bespreken, 
en wel op donderdagavond 5 november aanstaande om 20.00 uur, in de Fontein; aan-
melden is nodig, bij ondergetekende. Na een korte inleiding zullen we samen naden-
ken over vragen als:  
- voor wie is dit boek geschreven? waarom?  
- vindt u de stijl passen bij het onderwerp? dekt de titel de lading van het verhaal?  
- wat voor karakter heeft het hoofdpersonage? hoe ziet hij/zij/het zichzelf?  
  zijn er ook andere personages? wat speelt er tussen hen?  
- herkent u de thematiek van het boek? zijn er ongerijmdheden?  
- zou dit boek een verhelderende werking kunnen hebben voor iemand die gelooft?  

of voor iemand die in de (beta)wetenschap werkzaam is? Waarom wel, of waarom     
niet?  

- ik hoop op een mooie uitwisseling van leeservaringen! 
ds. Herman Offringa 

En dan Openbaring 4. Het visioen van de vier wezens maakt duidelijk dat de hele bezielde 
schepping uit de vier hoeken van de aarde in Gods aandacht staat. God draagt al wat 
leeft op zijn hart, alles is bij Hem ‘veilig en teder bewaard’, ook nu in deze enerverende 
tijd.  Stel je dat eens voor. Ontroerend is daarbij dat de vier levende wezens een loflied 
aanheffen; het eerste loflied dat in het boek Openbaring in de hemel klinkt.   
  
Er zijn tijden dat je door wat je meemaakt in je leven het loflied niet kunt zingen. Wij 
weten inmiddels dat er ook tijden zijn waarin het niet veilig kan zijn om te zingen.   
In de hemel gaat de lofzang op Hem die op de troon zit evenwel onverminderd door - 
plaatsvervangend en inspirerend. ‘De hemel bruist van dynamiek om het leven op aarde 
op gang te houden.’ (Jos de Heer)   
  
Onze premier gaf als vuistregel voor het dragen van mondmaskers: ‘overal waar je de he-
mel niet kunt zien’. Die oriëntatie op de hemel voor ons dagelijks leven spreekt mij zeer 
aan. Laten wij voor elkaar, voor onze overheid en onze samenleving bidden om wijsheid, 
moed, kracht en volharding.   
  
In verbondenheid,   
  
ds. Gerrit van Meijeren, Classispredikant Zuid-Holland Zuid  
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Op verzoek vindt u hieronder nog de verklaringen bij de vier  
Evangelisten 

 

 

Mattheüs wordt vereenzelvigd met de gevleugelde 
mens.  
Zijn evangelie begint met de menselijke stamboom 
van Jezus. In het Bijbelboek Openbaring staan de 
vier gevleugelde dieren ook beschreven bij een visi-
oen van de hemel.  
“Het eerste dier was een leeuw gelijk, en het twee-
de dier een kalf gelijk, en het derde dier had het 
aangezicht als een mens, en het vierde dier was een 
vliegende arend gelijk.  
‘Mattheüs wordt daarom vaak afgebeeld met het 
vierde gevleugelde wezen: een engel  

Marcus wordt vereenzelvigd met de gevleugelde 
leeuw 
Zijn evangelie begint met Johannes de Doper in de 
Woestijn en ook Jezus verbleef in de woestijn te mid-
den van de wilde dieren. 
De leeuw leeft aan de rand van de woestijn. 
Volgens een legende zou Marcus met zijn vader eens 
een leeuw zijn tegengekomen in de woestijn. 
Zijn vader was bang en wilde wegrennen, maar Marcus 
verzekerde hem dat hun geloof in Jezos ze zou redden. 
Hij begon te bidden. 
Een wonder gebeurde want de leeuw viel dood neer. 

Lucas wordt vereenzelvigd met het gevleugelde rund. 
Zacharius brengt aan het begin van het Lukasevangelie 
een offer in de tempel.  
Lucas benadrukt in zijn evangelie dat Jezus werd geof-
ferd als boetedoening voor de mensheid. 
Lucas wordt daarom afgebeeld met de stier, een traditi-
oneel offerdier. 
Zowel de stier als de leeuw worden soms in de kunst 
met vleugels afgebeeld. 
Dit is een verwijzing naar de profeet Ezechiël. 
Hij voorspelde dat iedere evangelist zou worden gehol-
pen door een gevleugeld wezen. 

Johannes met de gevleugelde arend of adelaar. 
In zijn evangelie nemen de woorden een hoge vlucht 
en doorziet Johannes met scherpe blik Gods gehei-
men. 
De adelaar die Johannes met zich meedraagt is een 
symbolische verwijzing naar het verhevene of het ab-
stracte van zijn evangelie. 
Een enkele keer kan je Johannes ook zien met kelk en 
een slang. Volgens een legende dronk Johannes name-
lijk eens een kelk met gif om zijn geloof te bewijzen. 
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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 oktober zal 
plaatsvinden op 27 november 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 
 

Opbrengst Collectes 
 
In de maand september is er via de bank € 170,00 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 heeft overgemaakt voor een specifieke collecte, dan is op dat bedrag 
geen verdeelsleutel toegepast. 
 
 
06-09-2020 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 156,60 
 Onderhoud gebouwen € 112,75 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 43,85 
 
13-09-2020 Kerk € 124,23 
 Onderhoud gebouwen € 89,44 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 34,78 
 
20-09-2020 Diaconie € 181,03 
 Onderhoud gebouwen € 130,34 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 50,68 
 
27-09-2020 Kerk € 160,65 
 Onderhoud gebouwen € 115,67 
 Zendingscollecte Kerk in Actie € 44,98 
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Ontvangen giften diaconie: 
  
Via Rabobank (via Mw. E.Lagendijk) voor de diaconie € 25,00 
Via Rabobank voor de voedselbank € 25,00 
Via Rabobank voor de voedselbank € 20,00 
Via Rabobank voor de voedselbank € 20,00 
Via Rabobank voor de diaconie € 20,00 
Via Mw. M. de Koning voor de diaconie € 10,00 
Via Mw. L. Klootwijk voor de voedselbank € 10,00 
  
Hartelijk dank voor uw gift. 
  
Kees Alblas 
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Help mij Heer 
 
Laat je tranen maar vrij vloeien 
Vertel mij maar wat jou zo bedrukt, 
Ik wil je bevrijden van jouw boeien 
Van zorgen waaronder je gaat gebukt. 
 
Ja, laat je tranen nu maar lopen, 
Ik, Ik ben het die jou kent, 
probeer op mij te blijven hopen 
Want Ik aanvaard je zoals je bent. 
 
Ik zie jouw moeiten en jouw zorgen 
Ik ken je noden en jouw smart, 
Richt je blik maar op de morgen 
Ik genees jouw gebroken hart. 
 
Nee niet één woord gaat verloren 
Wat jij biddend tot mij spreekt, 
Mijn oor is niet doof om te horen 
Wat je huilend tot mij smeekt. 
 
Daarom zal ik je leiden 
En veeg de tranen van jouw gelaat, 
Ik wil dat jij je zult verblijden 
Als je bidden tot mij gaat! 
 
Want de walmende vlaspit zal ik  
niet doven 
Noch verbreken het geknakte riet 
Opnieuw zul je Mijn Naam loven 
Als je gelovend op mij ziet! 

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  

 
NOVEMBER 
 
 
15 november 1928   
Mevrouw  B. Lodder Bestebreurtje  
Mauritshoek 21  
2988EA Rijsoord 
 
17 november 1945 
Dhr. J. de Reus 
Strevelszicht 4 
2988AS Rijsoord 
 
 
26 november 1945 
Mevr. M. de Koning-Nugteren 
Waaldijk 117 
2988 AW Rijsoord 
 
27 november 1929   
Mevrouw  W. Kooijman–v. Noort 
Klooslaan 29 
2985 CK  Ridderkerk 
 
 
 

 

 
 

Verhuisd: 
 
Dhr. Jan de Reus is  verhuisd naar: 
 
Strevelszicht 4 
2988AS Rijsoord 
 
Tel. 06-53598181.  
 

Het nieuwe kamernummer van  
 

Mevr. Monteban-Brouwer in de Reyerheem  
 

 

15 
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NBG Bijbelleesrooster  
 
   november 
 
 
 
 
 

  

zondag 1 november 
Allerheiligen 
Psalm 24 

Koninklijke intocht 

maandag 2 november Matteüs 22:34-46 Kernvragen 

dinsdag 3 november Matteüs 23:1-12 Wel hun woorden, niet hun daden 

woensdag 4 november 
Dankdag 
Psalm 67 

Volkenbond 

donderdag 5 november Matteüs 23:13-24 Schijnheiligheid 

vrijdag 6 november Matteüs 23:25-39 Onwil 

zaterdag 7 november Daniël 7:1-14 Een blik in de hemel 

zondag 8 november Daniël 7:15-28 Hogere dierkunde 

maandag 9 november Daniël 8:1-14 De ram en de bok 

dinsdag 10 november Daniël 8:15-27 Uitleg van Gabriël 

woensdag 11 november Matteüs 24:1-14 Zware tijden 

donderdag 12 november 
Matteüs 24:15-28 Iedereen zal de Mensenzoon (h)

erkennen. 

vrijdag 13 november Matteüs 24:29-44 Laat je niet overvallen, maar verrassen 

zaterdag 14 november Daniël 9:1-14 Verootmoediging 

zondag 15 november Daniël 9:15-27 Nog zeventig weken 

maandag 16 november Daniël 10:1-11 Indrukwekkend 

dinsdag 17 november Daniël 10:12-11:2a Krachten 

woensdag 18 november Daniël 11:2b-12 Opgaan, blinken en verzinken 

donderdag 19 november Daniël 11:13-24 De een na de ander 

vrijdag 20 november Daniël 11:25-35 Heilig verbond bedreigd 

zaterdag 21 november Daniël 11:36-45 Zelfoverschatting 

zondag 22 november Daniël 12:1-4 Geheimhouding 

maandag 23 november Daniël 12:5-13 Eindtijd 

dinsdag 24 november Psalm 97 Hemeltaal 

woensdag 25 november Matteüs 24:45-25:13 
Wees goed voorbereid: controleer je olie-

peil 

donderdag 26 november Matteüs 25:14-30 De volle honderd procent 

vrijdag 27 november Matteüs 25:31-46 Christelijk sociaal 

zaterdag 28 november Jesaja 1:1-9 Verlaten en verlaten worden 

zondag 29 november 
1e zondag Advent 
Jesaja 1:10-20 

Het gaat om je hart! 

maandag 30 november Jesaja 1:21-31 Zuivering 
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Bedankje Mevr. Monteban        
 
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling en voor de gestuurde kaarten, 
ook voor haar 93e verjaardag 
 
Moeders waardeert dit zeer.  
 
Groet  
Fam Monteban  

 
Lieve mensen! 
  
Ik ben heel blij en dankbaar dat ik op 13 oktober 80 jaar  mocht worden. 
En ook gemeenteleden deelden die blijdschap met mij. Ze lieten dat door middel van 
een kaart, telefoontje, mailtje of appje  weten. 
 
Dat is erg waardevol. 
 
Dankjewel, dat u/jij ook op die manier de verbondenheid met elkaar laat zien. 
  
Hartelijke groet, Greet Lodder 
  

Berichten uit de gemeente  
 
Het is heel verdrietig dat we elkaar in deze tijd niet fysiek kunnen ontmoeten.  
Zelfs in de diensten die we wel mochten houden was het niet mogelijk om koffie te drin-
ken en gezellig met elkaar na te praten…  
Niet alleen de wekelijkse erediensten maar ook alle ontmoetingen die we zowel op zon-
dag als in de week met elkaar hebben maakt ons gemeente zijn zo waardevol. 
 

Waar ik zo benieuwd naar ben: Hoe gaat het met u?  
Soms kom ik iemand tegen tijdens het boodschappen doen of tijdens een wandeling in het 
Waalbos, maar het merendeel van u, gemeenteleden, heb ik al vanaf afgelopen maart 
niet meer gezien… en dat geldt waarschijnlijk voor velen van u. 
 
Het leek me zo’n leuk idee om u uit te nodigen iets van u te laten horen…. 
De volgende editie van Rijsoord aan ‘t Woord is voor de maand december, de maand 
waarin er doorgaans veel activiteiten zijn in de vorm van zangavonden, Kerstconcerten 
e.d. Dit is nu allemaal helaas niet mogelijk.  
 
Zou het niet leuk zijn om in het volgende nummer van Rijsoord aan ‘t Woord allemaal be-
richtjes van u te plaatsen? Laat u ons weten hoe het met u gaat…. laat van u horen! 
Misschien zomaar een verslag van hoe u deze moeilijke tijd beleeft…. of een mooie Kerst-
wens voor ons allen… een mooi Kerstgedicht …..  
 
Uw bijdrage mag in de vorm van een email of gewoon een briefje in de brievenbus bij 
mij. Eventueel wil ik het bericht ook bij u komen ophalen als u niet in de gelegenheid 
bent de deur uit te gaan…  
 
En volgend jaar? Als het vreselijke virus bestreden is? Dan gaan we elkaar weer ontmoe-
ten, koffie drinken, heerlijk zingen met elkaar… we moeten nog even volhouden! 
 

Laat u iets van u horen??? 
 
Hartelijke groeten, 
Ellie Lagendijk 
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Bazaar 2020 
 
Beste mensen, 
 
Door de verscherpte corona maatregelen werden we min of meer gedwongen om de 
schuurverkoop van 17 oktober af te blazen. 
Maar achter de schermen ging het verkoop-werk gewoon door. 
Via marktplaats verkochten we o.a. een step, zaagtafel en div kleine dingen. 
Zelfs een spaarpot van de Coöperatieve Boerenleenbank aan iemand uit Appelscha!! 
Ook uit de loods werden er nog dingen verkocht. 
De worstenactie leverde weer 17 verkochte worsten op. 
Al met al toch nog wat activiteiten gelukkig. 
 
Maar de loods is nog niet leeg!! 
 
Daarom hebben we, ondanks de corona, toch maar 
besloten om de volgende schuurverkoop te houden 
op:  
 

7 november  van 10.00 tot 15.00 uur 
 
U/jij komt toch zeker ook nog even rondneuzen. 
Wie weet zegt u, nou daar was ik nou al jaren naar op 
zoek. 
En zeg nooit, nooit want zelfs in Appelscha komen er spullen terecht. 
 
 
We zijn er dus nog niet klaar mee!!  
 
Namens de bazaarcommissie 
Dick Alblas  

 
 
Toch wordt het lente 
 
En tóch geloven dat het lente wordt, 
al valt de koude regen neer in stromen 
op kale, zwarte takken van de bomen; 
al zijn de dagen lichteloos en kort. 
 
En tóch geloven dat de zon het wint, 
al houdt ze zich soms dagenlang verborgen; 
zoals een mens,in ’t donker van de zorgen, 
soms plotseling een zonnig plekje vindt. 
 
En tóch geloven dat ’t gezaaide graan 
ontkiemen zal in koude, zwarte aarde; 
zoals God in Zijn Zoon Zich openbaarde: 
Die leeft, maar uit de dood is op gestaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uit: Sporen in het zand (1992) Nel Ben-
schop 
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Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 30 september 2020.  
 
 
De voorzitter opent de vergadering en leest op deze eerste kerkenraadsvergadering 
van het nieuwe seizoen 1 Korinthe 12 over de verschillende gaven en gaat daarna voor 
in gebed. 
 
De notulen van de vergadering van 2 september 2020 worden met een kleine aanpas-
sing vastgesteld.  
 
De voorzitter zal een avond bijwonen over sociale veiligheid binnen het vrijwilligers-
werk georganiseerd door Facet. 
 
Ds. Offringa geeft een opsomming van zijn werkzaamheden in de afgelopen maand. Zo 
was er de dienst waarin ds. M. de Geus met emeritaat ging. Ds. Offringa heeft een 
deel van deze dienst geleid. Op 20 september was de startzondag met het thema: 
“Het goede leven”. Er zijn maar 2 reacties van gemeenteleden ontvangen op de eer-
der verspreide stellingen.  Voorts was er de startweek met wandelen op maandag-
avond. Er was een goede opkomst. De filmavond op woensdag kende helaas een be-
scheiden opkomst. Daarnaast is er een aantal vergaderingen geweest over komende 
bijzondere diensten. Vanzelfsprekend is er ook bezoekwerk gedaan bij gemeentele-
den. Verder is nog stilgestaan bij de ‘onthulling’ van de 4 evangelisten. Er heeft zich 
spontaan een sponsor gemeld om de onkosten te dekken die hiervoor zijn gemaakt. 
Hierbij past grote dankbaarheid.    
Het wijkteam heeft haar eerste overleg van dit nieuwe seizoen gehad.  Sommigen le-
den waren nog op vakantie dus het team was tijdens de vergadering niet compleet. 
Helaas heeft 1 gemeentelid zich laten uitschrijven. Dit lid heeft nog wel bezoek ont-
vangen van de wijkouderling. 
Ds. Offringa geeft de kerkenraad tenslotte nog een mondeling verslag van zijn jaarge-
sprek met de voorzitter en scriba. Gesproken is o.a. over het bezoekwerk en de aan-
dacht voor de oudere gemeenteleden. Ook is aan de orde geweest welke activiteiten 
hem energie geven en welke hem minder makkelijk afgaan. Als basis voor het volgen-
de gesprek zal het jaarplan dienen dat opgesteld wordt aan de hand het nieuwe be-
leidsplan. 
 
 
Tijdens het pastoraal half uur heeft de kerkenraad gesproken over het onderwerp 
“Leven en dood” n.a.v. een artikel uit het Ouderlingenblad en de laatste GOT verga-
dering waarin nagedacht is over een gemeentebijeenkomst rond bijvoorbeeld de the-
ma’s levenseinde/ voltooid leven en euthanasie. Naar voren kwam dat er binnen onze 
gemeente en deze kerkenraad geen ervaring is met gemeenteleden die vragen hebben 
rond euthanasie. O.a. kwam de vraag aan de orde wat je zou en kan doen als een ge-
meentelid over dit onderwerp met je wil spreken. Vooral goed luisteren wordt als 
meest belangrijk gezien. Vastgesteld werd ook dat je geen direct antwoord hoeft te 
geven op moeilijke vragen. Mensen kunnen verlangen naar de dood. De vergelijking 
werd gemaakt met het bijbelboek Job. Je hebt je leven ontvangen en je kan het leven 
ook weer teruggeven. Het GOT wordt meegegeven dat er een avond georganiseerd kan 
worden over dit onderwerp. Bij voorkeur dan voorjaar 2021.  
 
De kerkenraad heeft kort stilgestaan bij het eerste gesprek met De Levensbron. De 
Levensbron heeft gevraagd of ds. Offringa de komende periode pastoraatswerk wil 
doen. Het gaat dan alleen om taken waar de predikant voor nodig is. De Levensbron 
heeft immers een eigen jeugdwerker en ouderenpastor. De Levensbron zal onze kerk 
daarvoor een vergoeding geven. Er wordt mee ingestemd mits het niet ten koste gaat 
van het pastoraatswerk in Rijsoord. Ds Offringa stelt het zeer op prijs als hij op een 
aantal vrije zondagen zou kunnen voorgaan in de Levensbron.  
 
Binnen SARI afgesproken dat we per kerk een activiteit organiseren en daar de andere 
kerken voor uitnodigen. Voor ons zou dat de informatieve avond over levenseinde/
euthanasie bijvoorbeeld kunnen zijn. 
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Gesproken is over het organiseren van de kerstnachtdienst. Binnen de geldende regels 
is dat mogelijk. Deze dienst wordt ook vaak bezocht door niet-gemeenteleden. Uit-
gangspunt zal zijn de regel vol is vol. Dit houdt dan in dat eigen leden geen voorrang 
hebben. Hierover moet goed gecommuniceerd worden.  
 
De volgende kerkenraadsvergadering wordt het nieuwe beleidsplan besproken, waarna 
het afgerond en gepubliceerd kan worden.  
 
 
Ds. Offringa meldt dat er een nieuwe vrouwelijke directeur is van de school De Klim-
op. De wens van de school is om de contacten met de kerk warm te houden. Dit zal 
worden gedaan door een tweetal leerkrachten. Verder heeft ds. Offringa contact ge-
had met ds. Groen over de catechisaties. Deze moeten nog van start gaan. Ds. Offrin-
ga zal hierop de er voor in aanmerking komende jeugd en hun ouders attent maken.  
 
De jeugddienst die voor begin januari 2021 staat gepland wordt verschoven naar 18 
april 2021 in de hoop dat er dan gezien het Coronavirus weer wat meer mogelijk is.  
 
Dhr. C.A. Alblas is bereid gevonden om penningmeester te blijven van het Commissie 
van Diakenen. De kerkenraad is daar zeer blij mee! 
 
Het middagavondmaal met de oudere gemeenteleden die de ochtenddienst niet kun-
nen bezoeken kan plaatsvinden op 1 november aanstaande mits de 1,5 meter maatre-
gel in acht wordt genomen en bekend is wie er deelnemen. Naschrift: gelet op de 
maatregelen van de rijksoverheid zullen tot nader bericht geen diensten worden ge-
organiseerd en daarmee vervalt mogelijk ook deze bijeenkomst.  
 
Vanuit de Liturgiecommissie is de vraag gekomen of er wel of geen Nel de Gelder 
dienst georganiseerd moet worden, gelet op het Coronavirus. De kerkenraad vindt het 
belangrijk om zoveel als mogelijk binnen alle beperkingen de dienst wel door te laten 
gaan, mede omdat niet duidelijk is hoe lang alle maatregelen van kracht zullen blij-
ven. De inzet moet zijn om datgene te doen dat wel mogelijk is.  
 
 
Aan het einde van de vergadering wordt het gedicht ‘Ga met ons mee’ uit Woord & 
Weg gelezen. 
 
Ronald Visser, 2e scriba 
  
   

 
Een oproep voor degene bij wie dit past: 
 
 
Gelukkig mogen we bij Aafje in Reyerheem en ’t Ronde Sant, de vieringen weer mond-
jesmaat hervatten, hier zijn de bewoners erg blij mee, ze hebben er naar uitgezien. 
Dit alles gebeurt uiteraard volgens de regels die bij het beleid horen rondom Corona. 
Wij willen immers niet de gezondheid van vrijwilligers en de bewoners op het spel zet-
ten. Omdat een aantal vrijwilligers nog niet mee wil helpen, of inmiddels niet meer 
kan, hopen we dat er andere enthousiastelingen zich aanmelden.  
 
Het werk op zichzelf is eenvoudig en vooral heel dankbaar. Het ophalen en terugbren-
gen van bewoners naar hun afdeling wordt zeer op prijs gesteld, zowel door de bewo-
ners als door de verzorgers. Bovendien staat ontmoeting en gezelligheid voorop, de 
sfeer is belangrijk.  
Dus iedereen die hier aan bij wil dragen kan contact opnemen met: Ester van Dijk, 
geestelijk verzorger, evdijk@aafje.nl of: 0646642544. Ik hoop snel van u te horen! 
Vriendelijke groet, 
Ester van Dijk 

mailto:evdijk@aafje.nl
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Nieuwe opzet Dorcas Voedselactie! 
 
Sinds 1998 helpen we vanuit Barendrecht e.o. mee aan de landelijke Dorcas Voedsel-
actie door voedsel in te zamelen in supermarkten. Vanwege het toenemend aantal co-
rona-besmettingen in Nederland vindt Dorcas het niet veilig genoeg om producten in 
te zamelen in supermarkten en kerken. De nieuwe opzet van de Dorcas Voedselactie is 
het houden van online inzamelingen. Voor 15 euro lukt het om een voedzaam pakket 
samen te stellen; inclusief handzeep. Van de opbrengst koopt Dorcas in Oost-Europa 
ter plaatse producten voor de voedselpakketten. Omdat de organisatie de pakketten 
niet hoeft te vervoeren, zijn ze sneller bij de allerarmsten. Dorcas hoopt in totaal 
25.000 pakketten te kunnen samenstellen en te distribueren onder de allerarmsten. 
 
Hulpontvangers 
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten in Albanië, Moldavië, 
Oekraïne en Roemenië. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er 
vaak alleen voor, leven in de kou, weten niet of ze morgen te eten hebben en komen, 
vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers 
van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Deze 
partners weten welke mensen hulp nodig hebben. 
 
Uw bijdrage 
U kunt bijdragen aan de Dorcas Voedselactie door:  
• een QR-code te scannen 
• te doneren via www.dorcasvoedselactie.nl/doneren  
• te doneren via NL04 RABO 0106 2500 00, t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedsel-

actie 
 

 

Dorcas 
Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie en werkt in Oost-
Europa, het Midden-Oosten en Afrika. De organisatie bestaat 40 jaar en richt zich 
op blijvende verandering in het leven van de allerarmsten. 
Ga voor meer informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl 
 
Dorcas Voedselactie Barendrecht 
Aart Willemstein, 06 55 785718 / aartwillemstein@xs4all.nl 

 
 
Stand per 23 oktober 2020: 
 
Door 141 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 67.335,95. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 52 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 

http://www.dorcasvoedselactie.nl
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Afscheid 
 
Afscheid nemen is oogsten 
wat jij gezaaid hebt in jouw leven 
aan liefde en goedheid  
die je anderen hebt gegeven. 
 
Voorzichtig en met schroom 
rapen we de vruchten van jouw bestaan, 
sporen van de weg die jij  
tot hier toe bent gegaan. 
 
Afscheid nemen is verzamelen  
de kostbare schatten van jouw wezen; 
dit is wat jij ons nalaat, jouw testament; 
hiertoe ben jij gekomen,  
hiertoe was jij bestemd: 
 
om deze mens te worden, 
door ons gezocht en gekend, 
uniek, bijzonder, enig in wie je bent. 
 
Afscheid nemen is loslaten, 
te vroeg, te snel in onze ogen, 
jou teruggeven aan je Schepper,  
die zich over jou heeft gebogen, 
 
Jou toevertrouwen aan de Ene, 
die zag hoe jij streed en vocht,  
die zijn hand naar jou heeft uitgestrekt  
en jou in je sterven zocht. 
 
jou laten gaan in liefde 
In dankbaarheid om wie je was  
en voor ons altijd zult zijn, 
gunnen wij jou nieuw leven,  
voorbij al ’t vechten, voorbij alle pijn 
 
wij geven jou uit handen, 
leggen je in Gods omarmende barmhartigheid; 
dat je hier mag rusten in vrede,  
tot voltooiing gebracht en bevrijd. 
 
 
 
 
 
 
Sabine Nijland 
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Solidariteitskas 2020 
 
Voor gemeenten die omzien naar elkaar 
Als kerkelijke gemeente willen we in onze woonplaats een vindplaats van geloof, hoop 
en liefde zijn. Een plek waar je God kunt ontmoeten, waar mensen naar elkaar om-
zien en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. 
 
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn niet alleen ideeën en mensen nodig, 
maar ook financiële middelen. En dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan 
ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de 
Protestantse Kerk. 
 
De Oude Kerk zet de luiken open voor alle inwoners van Zoetermeer 
De Protestantse Gemeente Zoetermeer vroeg met succes subsidie aan voor een aanbouw 
aan de Oude Kerk. Het kerkgebouw leent zich goed voor culturele manifestaties, concerten 
en tentoonstellingen. Met de opbrengst van zulke evenementen kunnen de hoge onder-
houdskosten van het kerkgebouw worden gedekt. Maar faciliteiten zoals een foyer, keuken 
en bezoekerstoiletten ontbraken. “Door een multifunctioneel inzetbare aanbouw willen we de 
functie van het kerkgebouw fors verbreden, en kunnen we de kerk als cultureel erfgoed bre-
der aantrekkelijk maken voor álle inwoners van Zoetermeer. We zetten als het ware ‘de lui-
ken open’ van onze kerk voor het behoud van het gebouw en de toekomst van de wijkge-
meente.” Aldus de heer Buddenberg, voorzitter van het college van kerkrentmeesters.  
Mede dankzij de bijdrage uit de Solidariteitskas is de aanbouw gerealiseerd en begin 2020 
in gebruik genomen. “Een lang gekoesterde wens ging in vervulling.” 
 
Gemeenten helpen elkaar 
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en onder-
steunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een 
vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,00, waar-
van € 5,00 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd 
voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! 
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.pkn.nl/
solidariteitskas.  
 
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
Voor de automatische incasso van uw bijdrage kunt u gebruik maken van de ant-
woordstrook die los is bijgevoegd in deze Rijsoord aan ’t Woord. 
 
U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken naar IBAN-nummer NL46 RABO 0355 4032 50 
ten name van de Gereformeerde Kerk Rijsoord, onder vermelding van ‘Solidariteitskas 
2020’. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
College van Kerkrentmeesters  

 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas
http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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Gemiste collectes en collectebonnen 
 
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”. 
 
Als u gebruik maakt van collectebonnen en u wilt ook een bijdrage doen, dan kunt u de 
collectebonnen in een enveloppe opsturen naar de penningmeester (Fazant 45, 2986 
CJ Ridderkerk), met vermelding van “bestemd voor gemiste collectes”. 
 
Het totale bedrag dat via de bank of via collectebonnen in een maand wordt ontvan-
gen, wordt evenredig verdeeld over het aantal zondagen in die betreffende maand. 
Daarna wordt de verdeelsleutel 50 - 36 – 14 toegepast. 
 
Als u een bijdrage overmaakt voor een specifieke collecte, zoals dankstondcollecte 
kerk, dankstondcollecte diaconie, collecte onderhoud gebouwen, etc., dan wordt op 
dit bedrag de verdeelsleutel niet toegepast! 
 
Ook collectebonnen kunt u voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften 
diaconie, giften voor specifieke collectes, giften bazaar, etc..  
Als u maar aangeeft voor welk doel de bonnen bestemd zijn. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmees-
ters 
 
(in de periode van 26 september 2020 t/m 23 oktober 2020) 
 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor de bloemen  € 20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw voor de kerk  € 20,00 
Via mw. M.J. Bode-Blaak voor de kerk  € 100,00 
Via de Rabobank voor de kerk  € 340,00 
Via de Rabobank voor de kerk  € 100,00   
   
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 

Collecte in de maand november -  voor de Zendingscollecte Kerk in Actie 
 
Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol 
 
De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, 
vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functio-
neren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pasto-
rale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in 
het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een be-
langrijke rol spelen in de samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, 
naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw bijdra-
ge. 
  
In de maand november is van de collecte die bij de uitgang wordt gehouden 14%  be-
stemd voor deze zendingscollecte van Kerk in Actie. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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Opwekking 807 – God van licht 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 

U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 

God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont, 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3oN4Sz8LdZ8 


