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1 INLEIDING  
Het jaar 2020 staat in het teken van een wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het COVID19 virus. Na de 

Biddag voor Gewas en Arbeid, die op 10 maart werd gehouden ging het hele land enkele dagen later in 

complete ‘intelligente lockdown’. Dit betekende dat er in het hele land geen bijeenkomsten meer konden 

worden gehouden. De kerk werd gesloten voor diensten en andere bijeenkomsten.  

Communicatie met gemeenteleden werd voornamelijk gevoerd door het rondsturen/rondbrengen van 

nieuwsbrieven en telefonisch contact.  

 

Tijdens het schrijven van deze inleiding in het voorjaar 2021 , is het weer mogelijk om wekelijkse 

erediensten te houden  met inachtneming van de zogenaamde  ‘Corona’ maatregelen zoals daar zijn: 

Handen ontsmetten, het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar, niet zingen en geen koffie drinken. 

De kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters beoordelen samen aan de hand van een door de 

PKN opgestelde ‘Corona routekaart’ welke restricties er gelden, gelet op de geldende overheids-

maatregelen en het eigen gevoel van voorzichtigheid.  

  

Helaas hebben de gesprekken die sinds 2012 zijn gevoerd met de plaatselijke Hervormde Gemeente 

niet mogen leiden tot een samengaan van beide kerken. Dit is zeer betreurenswaardig. Inmiddels zijn er 

al verschillende gesprekken gevoerd met Protestantse Gemeente De Levensbron in Ridderkerk. 

Gemeenteleden hebben in een gemeenteberaad aangegeven de voorkeur te geven aan het samengaan 

met deze gemeente, als het niet meer mogelijk is om zelfstandig te blijven bestaan.  Kerkenraden van 

zowel de Levensbron als de Opstandingskerk zijn hoopvol gestemd.  

  

Behalve de samenwerking en mogelijke fusie met de Levensbron hebben ook andere onderwerpen onze 

belangstelling. In het kader van ‘Missionaire Gemeente zijn’  is er al vele jaren contact met twee 

gemeentes van de EPR (Eglise presbyterienne de Rwanda). Een regionaal samenwerkingsverband met 

gemeenten uit Ridderkerk en de Alblasserwaard coördineert deze contacten. Wederzijds zijn er 

bezoeken afgelegd en wordt schriftelijke communicatie onderhouden.  

De jaarlijkse bazaar verkeerde in zwaar weer. Mede doordat tegenwoordig veel goederen via het 

internet verkocht worden zijn er weinig waardevolle spullen om te verkopen. Ook de bereidwilligheid 

om medewerking te verlenen aan de verkoopdag wordt steeds minder. Dit heeft er medio 2021 toe 

geleid dat aan de jaarlijkse bazaar een einde is gekomen, de commissie is opgeheven.  

De deur van onze Opstandingskerk en de Fontein staan regelmatig open, niet alleen voor onze 

gemeenteleden maar ook voor dorpsgenoten. Tweewekelijks zijn er koffie- inloop- ochtenden, een 

lunchcafé, eetcafé en 30 plus sociëteit .  

  

In SARI verband (Samenwerkende kerken Ridderkerk) is er regelmatig contact met de PKN gemeenten 

De Levensbron, Christus is Koningkerk en de PKN gemeente van Bolnes. De pastores van deze 

gemeenten hebben ook regelmatig onderling contact. De diaconie heeft in breder verband via het IDB 

contact met alle PKN gemeenten van Ridderkerk. 

  

In dit visiestuk bevindt zich de visie op de toekomst van onze gemeente en tevens een opsomming van 

de activiteiten van de gemeente van de Opstandingskerk in Rijsoord.   

   

Rijsoord, 9 juni 2021 

Ellie Lagendijk, voorzitter  

  



  

   
5   

 

    
2 VISIE   

2.1 Uitgangspunten en toekomstvisie  
2.1.1 Uitgangspunt 

Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe: 

‘Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest, er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer; 

er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen 

teweegbrengt. 

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente. Aan de één wordt door de Geest 

het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis; de 

een ontvangt van een Geest een groot geloof, de ander de gave om te genezen. En weer anderen de kracht 

om wonderen te verrichten, om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest 

afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven 

worden geschonken door een en dezelfde Geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals hij wil. 

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat, ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één 

lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één 

lichaam geworden, wij zijn allen van één Geest doordrenkt, of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk 

afkomstig zijn. Of we nu slaven of vrije mensen zijn. 

Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele. God heeft ons lichaam zo samengesteld dat de 

delen die het nodig hebben ook zorgvuldiger behandeld worden, zodat het lichaam niet zijn samenhang 

verliest, maar alle delen elkaar met dezelfde zorg omringen.  

Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.  Richt u op de hoogste gaven. 

Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is. ‘ 

 
Met deze tekst beginnen we gewoontegetrouw de eerste kerkenraadsvergadering in het nieuwe seizoen, om 

ons er weer van bewust te worden dat we allen belangrijk zijn, dat we allen onmisbaar zijn bij de aan ons 

toevertrouwde taak tot opbouw van de gemeente van Rijsoord.  

 
Belangrijke kernwaarden zijn: 

✓ We zijn met elkaar verbonden 
✓ De kerk is een handvat om het geloof door te geven een uit te dragen. Hier worden we wekelijks aan 

herinnerd door de spreuk boven de uitgang : ‘Houdt het Evangelie niet voor uzelf’.  We proberen 
‘Kerk in het dorp’ te zijn, organiseren daar ook activiteiten voor, met wisselende resultaten. 
Succesvol is het jaarlijks terugkerende Kinderkamp, waaraan kinderen uit het dorp graag aan 
deelnemen.  

✓ De kerk als inspiratiebron om het geloof te onderhouden, een volle kerk maakt levendig, een preek 
zet je aan het denken, hoe pas je het toe, hoe doe je de dingen zelf?  

✓ Het voeden van geloofsvertrouwen elke week weer, gemeenschap der Heiligen, in een kring ervaren. 
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Belangrijke eigenschappen van de gemeente: 
✓ Er is een grote gemeenschapszin. Dit blijkt uit de grote groep gemeenteleden die na afloop van de 

dienst blijft om koffie te drinken. Ook de opkomst bij Gemeentebijeenkomsten en activiteiten voor 
Startzondag, in het bijzonder dagreizen naar Tiengemeten en Fijnaart mochten zich verheugden in 
een grote opkomst.  

✓ Pastorale zorg. Via de wijkteams worden de ouderen in de gemeente regelmatig bezocht.  
✓ Kerkmuziek. Zeer trots zijn we op het mooie orgel en de fantastische organisten die de diensten 

begeleiden.  
  

2.1.2 Toekomstvisie 

COVID 19 

Het jaar 2020 staat in het teken van de wereldwijde pandemie, veroorzaakt door het Covid 19 virus.  

De laatste dienst voordat het Corona Virus alle openbare leven stil legde was de Bidstond voor Gewas en 

Arbeid op 10 maart 2020. Daarna verbood de overheid samenkomsten van meer dan 100 personen en 

raadde sterk af om samen te komen.  De kerkenraad heeft toen besloten om geen diensten meer te houden. 

Er werd besloten om één keer per twee weken een nieuwsbrief aan alle gemeenteleden te sturen, deels per 

email, deels in de brievenbus. Een Paaskaart volgde, die door veel gemeenteleden zeer op prijs werd gesteld. 

De hoop was Pasen en Pinksteren op één dag te vieren, maar ook dit bleek onmogelijk. 

Pas in juli werd toegestaan weer met wat grotere groepen samen te komen, wat de kerkenraad in staat 

stelde weer diensten te organiseren, onder strikte maatregelen. De diensten werden wekelijks door ca. 60 

gemeenteleden bezocht. 

In september werden de overheidsmaatregelen weer strenger en mochten er maar 30 mensen een dienst 

bijwonen. Dit heeft de kerkenraad doen besluiten tijdelijk geen diensten meer te houden totdat de 

maatregelen weer worden versoepeld. De vurige hoop was dat in het nieuwe jaar 2021 de diensten weer 

hervat kunnen worden. In februari 2021 heeft de kerkenraad het besluit genomen om over te gaan tot de 

aanschaf van apparatuur voor live-uitzendingen. Deze ‘live-streams’ worden vanaf eind februari 

uitgezonden.  

Vanaf Pinksteren 2021 worden er weer kerkdiensten met gemeenteleden gehouden. Het aantal toegelaten 

gemeenteleden is afhankelijk van de overheidsregels.  

 

Samenwerking met De Levensbron 

Door sterke teruggang in het aantal actieve leden, de vergrijzing en daarmee het steeds groter wordende 

probleem om vacatures te vervullen lijkt aansluiting bij een andere gemeente onontkoombaar. 

Samenwerking met de plaatselijke Hervormde Gemeente is niet mogelijk gebleken. In het voorjaar van 2020 

is, na raadpleging van de gemeente, toenadering gezocht tot Prot. Gemeente De Levensbron in Ridderkerk. 

Een eerste aanvang van de gesprekken heeft  inmiddels plaatsgevonden.  

Jaarplanning 

- Organiseren van een avond over orgaandonatie in het voorjaar van 2021 

- Weer opstarten van Eetcafé, Lunchcafé en koffie inloopochtenden zodra de overheidsmaatregelen 

dit weer toelaten 
- Gemeentereis naar Rome in najaar 2021 of 2022 
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- Onderzoeken van de mogelijkheid tot wekelijkse live uitzendingen van de diensten via het internet 

- Samenwerking met Levensbron met als doel het samengaan van beide gemeenten 

- Meer betrokkenheid gemeenteleden bij erediensten, te beginnen met het inzetten van lectoren. 

- Moderniseren en inzetten van meer muziek in de erediensten.  

- Openstellen kerkgebouw t.b.v. het dorp 

 

2.2 Doelstelling  
  

Dit visiestuk is geschreven voor een periode van 4 à 5 jaar. Onze doelstelling met dit stuk is om in die periode 

met alle genoemde aandachtspunten een begin te maken en adequate aandacht te geven. Het dwingt ons 

tot nadenken over de toekomst. We verwoorden enig verband in de geledingen en activiteiten binnen de 

gemeente. Het brengt de samenhang in het gemeentewerk in beeld.  

 

3 GEREFORMEERDE KERK TE RIJSOORD (OPSTANDINGSKERK)  
  

3.1 Een overzicht  
  

3.1.1 Rijsoord  

Rijsoord was vanouds een vlasdorp gelegen onder de rook van Rotterdam. Het maakt deel uit van de 

gemeente Ridderkerk. Door Rijsoord stroomt de Waal, een afgesloten zijtak tussen de drukbevaren 

scheepsroutes de Noord en de Oude Maas.  

Er wordt wel mondjesmaat bijgebouwd maar in de praktijk levert dit bijna geen nieuwe gemeenteleden op.  

In het dorp zijn twee basisscholen, CBS ‘De Klimop’ en OBS ‘De Piramide’. Er wonen weinig mensen van 

allochtone afkomst. In Rijsoord zijn verschillende verenigingen actief.  

Omliggende steden zoals Dordrecht en Rotterdam bieden vele mogelijkheden voor culturele en andere 

activiteiten. Ook ziekenhuizen zijn hier te vinden. Rijsoord is een echt dorpsgemeenschap, maar vindt ook 

veel aansluiting bij de levendige Randstad.   

3.1.2 De gemeente in cijfers  

De gemeente is ontstaan in mei 1889. Er zijn veel leden van 50 jaar en ouder. In onze kerkelijke 

gemeente is er weinig jeugd. De meeste gemeenteleden wonen in of zijn afkomstig uit Rijsoord.  

Per 1 september 2020 was de gemeente als volgt in cijfers samengesteld (bron: LRP):  

   Doopleden  Belijdende leden  Totaal 

  0 – 10 jaar        1           -    1 

11 – 20 jaar       15            -  15 

21 – 30 jaar       21           1  22 

31 – 40 jaar         8           3  11 
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41 -  50 jaar        9        18 27 

51 – 60 jaar       16         29  45 

61 – 70 jaar        2        46 48 

71 – 80 jaar         5        59  64 

81 – 90 jaar        2        34 36 

90 jaar en ouder         0         10  10  

 Totaal      63       216 279 

   

Er zijn 11 mensen mee-geregistreerd, 9 ongedoopten, 1 vriend en 5 niet in telling (nog in ‘onderzoek’), dit 

maakt het totaal voor LRP 305 gemeenteleden.  

  

3.1.3 De gemeente in zintuigen  

In het voorjaar van 2013 organiseerde de Opstandingskerk het jaarlijkse “groot huisbezoek” voor de 

gemeenteleden, een moment waarop ruimte is voor ontmoeting en bezinning. In de gespreksgroepen stond 

dit jaar de vraag centraal hoe wij met onze zintuigen de kerk beleven. Dit aan de hand van de volgende 

zintuigen: neus, ogen, oren, smaak, gevoel en ziel.   

Worden al onze zintuigen (letterlijk en figuurlijk) geprikkeld in de kerk? Uit de reacties komt o.a. het 

volgende:   

Naast de geur van koffie (ontmoeting na de dienst) en pepermunt (delen en ontvangen) wordt de geur van 

“thuiskomen” waargenomen. Ook wordt gedacht aan wierook, met een associatie naar het kerstfeest.   

Welke kleuren nemen we waar? Rood als kleur van de liefde, bloed van onze Verlosser (met als symbool de 

wijn bij het avondmaal). De kleur wit wordt beleefd als stralend licht en als symbolische kleur van het 

eeuwige leven. Paars staat voor lijden, groen voor hoop. Blauw voor de hemel. Dit zijn maar een paar 

antwoorden. Wat ervaren wordt is dat er ook veel verschil is in wat we beleven. En dat dit er ook mag zijn. 

De veelkleurigheid van de regenboog komt in meerdere groepen terug. Een kleurrijk geheel, zo zien we 

onze gemeente graag.   

Er zit muziek in de kerk. Daarvan genieten we in orgelspel en samenzang. Maar ook luisteren naar de preek 

en naar elkaar doen we met onze oren. Spreken met elkaar over het evangelie en dit ook uitdragen naar de 

wereld om ons heen. Horen en gehoord worden zijn zo onlosmakelijk met elkaar verbonden.   

Over smaak valt niet te twisten zegt het spreekwoord. Ook in de kerk lijkt dit op te gaan. Smaak is heel 

persoonlijk. De ene houdt van lichte kost, de ander van een stevige maaltijd. Wat we hopen is dat het ons 

lukt een kerk te zijn die smaakt naar meer…  

Het gevoel van gemeenschap, verbondenheid wordt in veel groepen genoemd. Belangstelling en er zijn voor 

elkaar. Dat stemt ons tot dankbaarheid.   

In de kerk krijgen wij voeding voor onze ziel, maar de ziel van de kerk wordt gevormd door de mensen die 

erin samenkomen. Met elkaar vormen we een sterke gemeenschap met de missie en het verlangen het 

evangelie uit te dragen.   
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Zomaar een bloemlezing uit de reacties. Niet volledig maar wel heel sprekend. De kerk is prikkelend voor al 

onze zintuigen. Op een manier die ieder persoonlijk mag ervaren en waarderen. Juist in verscheidenheid 

kunnen en mogen we op zoek zijn naar eenheid. In diegene die ons allen samenbindt, Christus onze Heer.   

    

3.1.4 De gemeente in het dorp  

Vanuit de PKN is missionair bewustzijn als aandachtspunt aangereikt. Dit is door de werkgroep GOT 

opgepakt en heeft geresulteerd in een thema voor de komende periode:   

"Gastvrije gemeente voor het dorp met bezieling”  

Momenteel komt dit tot uiting in een eetcafé, koffieochtend, bazaar, 30+-club.  

  

3.1.5 De gemeente in de wereld  

Contacten zijn er ook over de grenzen met de gemeenten Kayonza en Runda uit Rwanda. Een uitwisseling 

die al sinds 1987 bestaat. Hiermee proberen we inhoud en vorm te geven aan onze missionaire opdracht 

om gemeente van Jezus Christus te zijn.   

3.2 Profiel van de gemeente  
  

De gemeente van de Opstandingskerk te Rijsoord is te typeren als een randstedelijke gemeente met ruimte 

voor verschillende geloofsbelevingen, levend vanuit het Evangelie van Christus. Er is een goede 

betrokkenheid op de erediensten, waarin een heldere, toegepaste uitleg van de bijbel op prijs wordt 

gesteld. Omzien naar elkaar is belangrijk. Initiatieven uit de gemeente ten behoeve van naar binnen en naar 

buiten gerichte activiteiten worden in het algemeen goed ontvangen.    

In de kerkorde staat: “Alle leden van de gemeente zijn geroepen en gerechtigd hun gaven aan te wenden 

tot vervulling van de opdracht die Christus aan de gemeente geeft.”   

Er is een grote groep leden die meedoet in de kerkelijke organisatie via de verschillende commissies of 

activiteiten.  

    

4 AANDACHTSVELDEN BINNEN DE GEMEENTE  
  

4.1 De zondagse eredienst  
  

In de eredienst staat  de boodschap van het Evangelie Jezus Christus centraal. We komen samen om 

bemoedigd te worden, om de lofzang gaande te houden en zegen te ontvangen. Luisterend naar het 

Evangelie wil de gemeente samen met de kerk van alle tijden en plaatsen het geloof in Christus bewaren en 

hieruit leven, ook met oog op de vragen die in onze tijd op ons afkomen.  

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de eredienst, die door een predikant wordt voorbereid. Diverse 

commissies of gemeenteleden kunnen betrokken zijn bij deze voorbereidingen. Dat geeft een grotere 

betrokkenheid op de eredienst, maar het overzicht en de voorbereiding blijven bij de predikant.  

Bij aanvang van de dienst worden er afkondigingen gedaan namens de kerkenraad. Tijdens de dienst is er 

gelegenheid voor de predikant om mededelingen van pastorale aard met de gemeente te delen en is er 

ruimte voor dank- en voorbede.  
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Meestal wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd.  

Naast het Liedboek wordt er in de eredienst ook gezongen uit de Opwekkingsbundel en uit een eigen 

bundel “Zing met je hart”. Incidenteel is er naast het orgel met name op de feestdagen ook andere muzikale 

begeleiding van de samenzang.  

In de voorbereidingstijd op de kerkelijke feestdagen en op de feestdagen zelf worden er liturgische 

bloemschikkingen gemaakt om ook op deze wijze te tonen, wat we aan het feest (kunnen) beleven.   

Na de eredienst is er gelegenheid om gezamenlijk koffie, thee of limonade te drinken, waarvan veel 

gebruikgemaakt wordt. Deze ontmoeting is voor velen erg belangrijk.  

De liturgie is vrij traditioneel.  

Het Heilig Avondmaal vieren we vijf keer per jaar en wordt in een kring of lopend gevierd. De voorbereiding 

hiervan ligt in handen van de diakonie.  

Er is een voorbedeboek waarin gemeenteleden voor aanvang van de eredienst gebedsintenties kunnen 

schrijven. Deze worden door de voorganger tijdens de dienst in de voorbede opgenomen.  

  

    

4.2 Bijzondere kerkdiensten  
  

Door het jaar heen vinden de volgende bijzondere diensten plaats:  

▪ Bid- en Dankstond voor Gewas en Arbeid (respectievelijk de tweede woensdag van 

maart en de eerste woensdag van november).   

▪ In de 40-dagentijd zijn er vrijdagavondgebeden die worden georganiseerd in 

Sariverband* (zie paragraaf over Sari).   

▪ Diensten in de stille week.   

▪ “Nel de Gelder” dienst, een dienst in het teken van geloof en cultuur.  

▪ In samenwerking met de plaatselijke Christelijke school:  

• De Kerk-, school- en gezinsdiensten (met CBS De Klimop).  

▪ Op Eeuwigheidszondag gedenken wij door middel van een bijzondere liturgie de 

overledenen.   

▪ Op de Oudejaarsavond sluiten we het jaar af in Sariverband 

  

4.3 De leiding van de gemeente  
  

4.3.1 De Kerkenraad  

De belangrijkste taak van de kerkenraad is het geven van leiding aan het werk van de gemeente. In de 

kerkorde staat hierover: “De kerkenraad draagt verantwoordelijkheid voor het opwekken van de leden van 

de gemeente om zich in te zetten voor die taken waarvoor zij gaven hebben ontvangen.” Zij is dan ook de 

eerste verantwoordelijke voor het formuleren van een visie en de genomen besluiten. In de kerkenraad 

zitten door de gemeente voorgedragen ambtsdragers. In de kerkenraad hebben zitting:  

▪ ouderling voorzitter,  

▪ ouderling scriba(e),  
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▪ predikant,  

▪ diakenen (zie 4.5),   

▪ ouderlingen Wijkteams (4.6),   

▪ jeugdouderling (4.8), (vacant) 

▪ ouderling Gemeenteopbouw (4.9), (vacant) 

▪ ouderling(en) College van Kerkrentmeesters (4.15),   

  

Door deze opzet vindt de terugkoppeling plaats vanuit en naar de verschillende commissies.  

In de kerkenraad is er aandacht voor:   

▪ de dienst aan het Koninkrijk van God dat in Christus nabij gekomen is   

▪ onderlinge relaties, verwachtingen, gevoelens en wensen binnen de gemeente en 

maatschappelijke ontwikkelingen.  

 

4.3.2 De agendacommissie  

De agenda van de kerkenraadsvergaderingen wordt voorbereid door een agendacommissie. Ze heeft geen 

beslissingsbevoegdheid. Bij hoge uitzondering worden stukken afgehandeld, die geen uitstel dulden. 

Achteraf wordt dan verantwoording aan de kerkenraad daarover afgelegd.  

Zoals is vastgelegd in de kerkorde vindt een jaargesprek met de predikant plaats. De agendacommissie 

voert dit gesprek.  

De agendacommissie bestaat uit de voorzitter kerkenraad, voorzitter CVK, de scriba(e) en de predikant.  

  

4.4 Liturgiecommissie  
  

4.4.1 De zondagse eredienst   

Voorwoord 

In de eredienst staat  de boodschap van het evangelie van Jezus Christus centraal. We komen samen om 

bemoedigd te worden en inspiratie op te doen, om de lofzang gaande te houden en om de zegen te 

ontvangen. Luisterend naar het evangelie wil de gemeente, samen met de kerk van alle tijden en plaatsen, 

het geloof in Christus  belijden en hieruit leven, ook met oog op de vragen die in onze tijd op ons afkomen.  

Verantwoordelijkheden 

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de erediensten. De predikant/voorganger doet de  inhoudelijke 

voorbereiding. Diverse commissies of gemeenteleden kunnen betrokken worden bij deze voorbereidingen. 

Die betrokkenheid is gewenst, maar de predikant/voorganger houdt het overzicht van en de 

eindverantwoordelijkheid voor de dienst.  Het zou haalbaar moeten zijn om bij een dienst met onze eigen 

predikant vaker gemeenteleden te vragen om een lezing te doen, of te helpen met de voorbereiding 

Afkondigingen 

Bij aanvang van de dienst worden er afkondigingen gedaan namens de kerkenraad. Tijdens de dienst is er 

gelegenheid voor de predikant om mededelingen van pastorale aard met de gemeente te delen en is het is 

mogelijk om intenties te formuleren voor het dankgebed en/of de voorbede.  
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Kinderen en jongeren in de dienst 

Er zijn te weinig kinderen om kindernevendienst te houden. Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 

tot 16 jaar is er in principe op de 2e zondag van de maand Church4You. Deze vindt plaats tijdens de 

kerkdienst  en  de jongeren zijn voor de zegen weer terug  in de kerk. Inhoudelijk wordt er gebruik gemaakt 

van Kind op Zondag. De Jeugdraad is verantwoordelijk en rapporteert aan de kerkenraad. 

 
Kerkmuziek  
Tijdens de erediensten zingen wij uit het Liedboek: thuis en in de kerk (2013). Incidenteel is er naast of 

aanvullend op het orgel, met name op de feestdagen, ook andere muzikale begeleiding van de samenzang ( 

bijv. muziekvereniging Sursum Corda, of een instrumentalist). 

Eens in de zes weken zingen we voorafgaande aan de dienst o.l.v. de Opwekkings-zanggroep uit de 

Opwekkingsbundel en de eigen bundel “Zing met je hart”. Hiervoor is voldoende animo in de gemeente: 

mensen komen eerder in de kerk als er gezongen wordt. Graag zingen de gemeenteleden dan bekende 

liederen; het aanleren van nieuwe liederen leeft minder. 

We proberen tweemaal per jaar een koor uit te nodigen ter opluistering van de kerkdienst. 

Het aanspreken van muzikaal talent in de eigen gemeente blijft lastig. Dit is geen speerpunt binnen het 

nieuwe beleid (modernisering). 

 
Liturgische bloemschikking 
In de Adventsperiode, in de 40-dagentijd en op de kerkelijke feestdagen worden er liturgische 

bloemschikkingen gemaakt. Ook deze wijze tonen we wat we aan het feest (kunnen) beleven.  Een 

enthousiaste werkgroep zorgt voor de uitvoering. 

 

Vorm van de liturgie 

De liturgie is vrij traditioneel (klassiek-gereformeerd). In de regel wordt het oecumenisch leesrooster gevolgd 

en gebruiken daarbij de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV 2004). Op de eerste zondag van de maand lezen we de 

Tien Woorden en op de derde zondag lezen of zingen we de Geloofsbelijdenis. We maken incidenteel 

gebruik van projectie van liederen met een beamer. 

 

Sacramenten 

De heilige Doop wordt op verzoek bediend. Onder dit teken en zegel mogen wij ons gekend weten bij God en 

bij de mensen.  

Het heilig Avondmaal vieren we vijf keer per jaar en wordt (in de regel in) een kring gevierd. Een lopende 

viering is inmiddels in een draaiboek uitgewerkt. De diaconie kiest de vorm afhankelijk van de bezetting van 

de aanwezige diakenen en het aantal mensen. Er wordt in de toekomst  steeds meer gekeken naar de 

oudere mensen die niet zo lang meer kunnen staan waardoor de vorm aangepast zou kunnen worden. De  

praktische voorbereiding  ligt in handen van de Diaconie (zie paragraaf Diaconie). Op de middag van een 

Avondmaalszondag is er gelegenheid om het heilig Avondmaal in kleine kring te vieren in de kerk. 
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Voorbedeboek 

Er is een voorbedeboek waarin gemeenteleden voor aanvang van de eredienst hun gebedsintenties kunnen 

schrijven. Deze intentie wordt door de voorganger tijdens de dienst in de voorbede opgenomen. Het gaat 

hier over een gezamenlijke, meer omvattende intentie die de gehele gemeente aangaat. Persoonlijke 

intenties krijgen hun plaats in het stille gebed. Het is goed dat de kerkenraad het voorbedeboek weer meer 

onder de aandacht van de gemeente brengt. 

 
Gedenken van overleden gemeenteleden 

Voor het gedenken van overleden gemeenteleden is een draaiboek opgesteld. Sinds 2013 staat er een 

gedachtenistafel in onze kerk. Na het overlijden van een van onze gemeenteleden laten we een persoonlijke 

gedenkkaars maken. Na een kort in memoriam wordt het licht van de Paaskaars naar de gedachtenistafel 

gebracht, samen met de gedachteniskaars die op de tafel wordt geplaatst. Aansluitend is er een ogenblik van 

stilte en wordt een door de familie gekozen lied gezongen. 

Ontmoeting na de dienst 

Na iedere zondagse eredienst is er gelegenheid om elkaar bij een kopje koffie, thee of limonade informeel 

ontmoeten. Deze ontmoeting voorziet in een behoefte, velen maken hiervan gebruik.    

4.4.2 Bijzondere kerkdiensten   

Door het jaar heen vinden de volgende bijzondere diensten plaats:  

✓ Bid- en Dankstond voor Gewas en Arbeid (respectievelijk de tweede woensdag van maart en de 
eerste woensdag van november).  Het aantal bezoekers bij deze doordeweekse diensten loopt terug. 
De kerkenraad zal zich in deze planperiode bezinnen of deze diensten door-de-week moeten worden 
verplaatst naar de zondag. 

✓ In de 40-dagentijd zijn er vrijdagavondgebeden; deze avondgebeden worden georganiseerd door een 

oecumenische 40-dagenwerkgroep.   

✓ De diensten in de Stille Week voor Pasen worden georganiseerd in SaRi-verband* (zie paragraaf over 

SaRi).  

✓  Jaarlijkse “Nel de Gelder” dienst is een bijeenkomst met een thema en een vorm op het raakvlak van 

kerk en cultuur. 

✓  In samenwerking met CBS De Klimop is er een jaarlijkse Kerk-, School- en Gezinsdienst. Deze dienst 

wordt in het voorjaar gehouden, het ene jaar in de Opstandingskerk, het andere jaar in de 

Hervormde kerk ter plaatse. 

✓ De diensten op Hemelvaartsdag en Oudejaarsavond worden georganiseerd in SaRi-verband* (zie 

paragraaf over SaRi).  

✓ De Kerstnachtdienst wordt door een klein comité voorbereid. 

✓ Op Eeuwigheidszondag gedenken wij de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar.  We doen dit 

met een bijzondere liturgie. In deze dienst worden ook de persoonlijke gedenkkaarsen (zie 

hierboven) aangestoken. De betrokken families mogen deze kaars meenemen.  

Vanuit het belang van de eredienst zet de liturgiecommissie zich in voor:  

✓ Het treffen van voorzieningen voor de goede voortgang van de door de kerkenraad belegde 

diensten.  

✓ Het (helpen) organiseren van “bijzondere” diensten en het nastreven van een evenwichtige 

verdeling van deze bijzondere diensten over het geheel van het kerkelijk jaar.  
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✓ Vanuit de traditie van de kerk zoeken naar toepassing van hedendaagse vormen om samen het 

geloof te vieren.  

✓ Het zich bezighouden met alle zaken die op het vlak van de liturgie liggen in de ruimste zin van het 

woord.  

✓ Advies aan de kerkenraad met betrekking tot liturgie en kerkmuziek.   

Samenstelling: 

De liturgiecommissie is door de kerkenraad ingesteld. De commissie bestaat uit een voorzitter (bij 

toerbeurt), de preekvoorziener, een secretaresse,  de predikant, een afgevaardigde uit de kring van 

organisten, van de diaconie,  van de bloemschikgroep, van de Opwekkingsgroep, van Church4You, en 

eventueel belangstellende gemeenteleden. 

Opbrengst enquête modernisering: 
 
De kerkenraad neemt voorlopig geen nieuwe initiatieven m.b.t. modernisering van de liturgie. Ze wil 

consolideren wat er vanuit de opbrengst inmiddels is gerealiseerd. 

    

4.5 Diaconie  
  

Wat is diaconaat 
 

Diaconaat komt van het Griekse woord ‘diakonia’ (=dienstbetoon) 

De 2 kernwoorden hierin zijn: 

✓ Barmhartigheid > Gelijkenis van barmhartig Samaritaan (omzien naar de ander) 

✓ Gerechtigheid > Gelijkenis van onrechtvaardige rechter en de weduwe (opkomen voor de ander) 

 De diaconie ziet het als haar opdracht om zorg te bieden in de breedste vorm in de kerkelijke gemeente, 

maar tevens daarbuiten. De diaconie wil aandacht geven aan en omzien naar elkaar. Zij wil de gemeente 

stimuleren tot bewust omzien naar mensen die, dichtbij en wereldwijd, in problemen zijn geraakt. Daar waar 

hulp nodig is zal de diaconie hulp bieden, of naar wegen zoeken die tot hulp leiden.  

  

De diaconale taak verschuift steeds meer in de richting van sociaal pastoraal werk en het toezien op 

gerechtigheid. De betrokkenheid van de gehele gemeente is hierbij van groot belang. Diaconaat is immers 

een zaak van de gehele gemeente.  

Het diaconale werk in onze nabijheid is adviserend, bemiddelend, wegen zoekend. 

Voorbeelden: bijspringen in plotselinge noden, hulp bij ziekenhuisopnamen, rechtsbijstand, 

overbruggingshulp en hulp bij Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

  
Doel van onze diaconie 
 
➢ Gemeenteleden bewust te maken van allerlei nood, nabij of veraf en tot hulpvaardigheid toe te 

rusten. 
➢ Bijstand en bescherming te verlenen aan wie dit nodig hebben en diegenen te helpen die geen 

netwerk hebben. 
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Samenstelling van het College van diakenen 
 
Diakenen worden gekozen voor een periode van vier jaar. Het is volgens de kerkorde mogelijk om eenmaal 

herkozen te worden. 

De diaconie bestaat sinds 2018 uit 5 diakenen: 1 voorzitter, 1 secretaris en 3 algemeen diakenen. 

Eén diaken participeert in de wijkteamvergaderingen en is zo betrokken bij hetgeen in de verschillende 

wijken gebeurt.  

De boekhouding van de diaconie is, bij gebrek aan opvolging, belegd bij een voormalig diaken welke deze 

taak blijft vervullen onder verantwoordelijkheid van de diaconie, maar maakt geen deel meer uit van de 

diaconie.  

Om de vacature van 6e diaken op te lossen is in 2018 gestart met het aanstellen van collectanten. Voor deze 

taak zijn 10 gemeenteleden bereid gevonden hulp te bieden bij het collecteren tijdens de zondagse 

erediensten. Zij zijn dus geen diaken maar bieden hulp. Tevens tellen zij met de dienstdoende diaken na de 

dienst het geld. 

De uitgangscollecte (voorheen jeugdcent genoemd) valt ook onder verantwoordelijkheid van de diaconie 

maar wordt verzorgd door de in de kerkdienst aanwezige jeugd. Het tellen van deze collecte gebeurt door 

de dienstdoende diaken en hulpcollectant. 

  

Het College van diakenen is een zelfstandige rechtspersoon binnen de kerk, onder de verantwoording van 

de kerkenraad. 

  

Taken van de diaconie/ wat doen we al 
  
Diaconaal werk in de eigen gemeente; 
▪ Elke maand vergadert de diaconie waarbij de vergaderingen in een rooster worden vastgelegd. 
▪ Het maken van het collecterooster wordt in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters 

gedaan. 
▪ Opstellen van een rooster voor de hulpcollectanten. 
▪ Opzetten van en rooster voor de ‘rij-dienst’ voor gemeenteleden die afhankelijk zijn van vervoer naar 

de kerk. 
▪ Maken van een maandelijks rooster van gemeenteleden voor de zondagse bloemengroet. 
▪ Verzorgen van de kerst- en paasattentie voor gemeenteleden van 75+. 
▪ Organiseren van spaarprojecten binnen de gemeente via de bekende ‘spaardoos’ en de 

gemeenteleden hiervoor enthousiasmeren 
▪ Dragen verantwoordelijkheid voor het voorbereiden en uitvoeren van het Heilig Avondmaal. 
▪ Zorgdragen voor het inzamelen van de gaven en de bestemming van de opbrengsten van de 

diaconale collecten. 
▪ Zorgdragen voor een goede bestemming en verantwoording van eventuele giften en legaten. 
▪ Werken met een begroting en dragen jaarlijks verantwoording af aan het CCBB (classicaal college 

voor de behandeling van beheerszaken)  
 

 
Diaconaat ten behoeve van de samenleving / regio; 
▪ Participeren in het rooster van kerk en avondmaalsvieringen in verpleeghuis ‘t Ronde Sant. 
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▪ Actief een bijdrage regelen aan diverse interkerkelijke activiteiten zoals de kerstpakketten actie en 
de actie ‘vakantietas’ voor de armste kinderen van de voedselbank Ridderkerk. 

▪ Participeren in het IBD (inter diaconaal beraad). Onze diaconie is aangesloten bij- en participeert in 
het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB). Daardoor zijn er contacten met andere kerken in 
Ridderkerk om met elkaar knelsituaties in de samenleving te signaleren en de betrokken instanties 
o.a. de burgerlijke gemeente daarop aan te spreken.  
 
 

Diaconaat wereldwijd; 
  
▪ Organiseren van collecten voor wereldwijde doelen. 
 
 

Afgelopen periode 2013-2018 
Terugkijkend op het afgelopen beleidsplan heeft de diaconie haar doel behaald door het organiseren van 

andere vormen van de viering van het Heilig Avondmaal.  

Dit is verwezenlijkt door de invoering van het “Lopend Avondmaal”. Beide vormen (kringavondmaal en 

lopend avondmaal) worden afwisselend toegepast. Bij het lopend avondmaal krijgt de diaconie hulp van de 

dienstdoend ouderling om zo alle taken te kunnen vervullen. 

  
Komende periode 2020-2023/ wat kunnen we nog meer doen... 
Er zijn een aantal factoren waar onze kerkelijke gemeente mee te maken heeft en die ook spelen binnen het 

collega van diakenen. 

Zo is er de zorg voor het steeds kunnen vervullen van ontstane vacatures.  

Gezien de leeftijdsopbouw en de huidige omvang van onze gemeente zal het huidige beleid en takenpakket 

aangehouden worden en bekijken we per situatie wat in onze mogelijkheden ligt. 

  
Aandachtspunten voor de komende periode: 

✓ uitbreiden overleg met de diaconieën van de SARI kerken welke in 2018 is gestart 

✓ vaststellen gezamenlijk avondmaal doel van de SARI kerken 

✓ aanbieden en organiseren van vervoer naar de SARI kerken bij gezamenlijke diensten 

✓ betrekken van gemeenteleden bij het bekostigen van ons sponsorkind via World Vision (via diverse 

manieren en nog verder uit te werken hoe…) 

✓ Gebruik maken van de beamer om het doel van speciale collectes extra onder de aandacht te 

brengen/ te communiceren over de opbrengst. Dit in plaats van uitdelen papieren collectemateriaal 

  

4.6 Pastoraat  
  

4.6 Pastoraat   

Ieder mens is kostbaar in Gods ogen. In Christus weten wij ons als zijn mensen gezien, aanvaard, gekend en 

erkend. Dit geloof bepaalt hoe wij mensen elkaar tegemoet treden, in het algemene zin en in het pastoraat 

in het bijzonder. Wij geloven dat wij zó aan elkaar gegeven zijn, elkaar willen zien, naar elkaar willen 

luisteren, en omzien naar elkaar en anderen. In beginsel is dat de roeping van iedere Christen.   
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In onze gemeente is er gelukkig een grote betrokkenheid op elkaar. De pastorale zorg geldt in het bijzonder 

hen die ziek zijn, mensen met rouw en gemis, onze ouderen, en zij die vanwege hun levensomstandigheden 

aandacht nodig hebben. Het omzien naar elkaar is georganiseerd in het wijkteam. In dit wijkteam zit een 

ouderling, twee diakenen en acht pastorale medewerkers. De leden van het wijkteam zoeken met 

regelmaat, meer of minder intensief, contact met in principe alle gemeenteleden, voor zover deze daar 

behoefte aan hebben. Waar nodig worden de ouderling en de predikant ingeschakeld. De predikant is de 

pastor (herder) voor alle gemeenteleden. Er kan een beroep op de predikant gedaan worden bij 

levensvragen in goede tijden (trouw, geboorte) of in dagen van verdriet of gemis (ziekte, rouw). Ook in 

crisissituaties kan de hulp van de predikant ingeroepen worden.   

Wijkteam en predikant houden samen het overzicht waar pastorale zorg nodig is. Regelmatig is er onderling 

contact voor het doorgeven van pastorale zaken binnen de gemeente. Daarnaast heeft de predikant 

éénmaal per jaar (in de maanden juni en juli) een overleg met alle afzonderlijke pastorale medewerkers om 

het wijkwerk door te nemen, uiteraard met inachtneming van de vertrouwelijkheid.   

De kerkenraad streeft ernaar om alle adressen – voor zover mensen dat willen – te bezoeken, en tot dusver 

is dat nog goed gelukt. Echter, de laatste jaren groeit de groep ouderen en wordt het aantal pastorale 

medewerkers kleiner. Gezien de verminderde beschikbaarheid van velen, vanwege drukte, leef-tempo en 

andere tijdsbesteding, wordt de druk op deze organisatievorm langzamerhand groter. Er is daarom vanuit 

een Werkgroep Voortzetting Pastoraat, ingesteld door de kerkenraad, nagedacht over een andere vorm. 

Het advies van deze werkgroep is vastgelegd en in 2013 ook herzien, maar tot dusver werd invoering nog 

niet nodig geacht. Wel heeft de kerkenraad heeft het besluit genomen dit advies over te nemen, het tijdstip 

van invoering wordt nader bepaald.  

Tot de verantwoordelijkheden van de wijkteams behoort ook het organiseren van het jaarlijkse 

groothuisbezoek, de laatste jaren voor. De laatste jaren is er een groothuisbezoek op de zondagmiddag, 

maar in aansluiting op de zondagmorgendienst is ook een optie. Dit contactmoment is bestemd voor heel 

de gemeente. Soms komt een thema vanuit de gemeente op de agenda, soms een spreker van buiten. Het 

groothuisbezoek wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Het is een vorm die goed bevalt en naar 

ons inzicht ook breed gedragen wordt.  

 

AANDACHTSPUNTEN:  

• Werkgroep Voortzetting Pastoraat: invoering van het plan zal wanneer het nodig is worden 

gerealiseerd.     

• Belangrijke inhoudelijke onderwerpen die het lokale gemeenteleven overstijgen, zoals 

orgaandonatie of euthanasie, maar ook rouwverwerking, kunnen in SaRi-verband worden 

georganiseerd. 

    

4.7 Ouderenwerk  
  

4.7 Ouderenwerk   

In onze kerkelijke gemeente leven we met het besef dat elk mens schepsel van God is en er toe doet, 

ongeacht leeftijd, ras, werk of huidskleur etc. Ieder mens telt en dat betekent dat iedereen recht heeft op 

een volwaardige deelname aan de gemeenschap.  
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Wat betekent dat nu voor hen die ouder worden? In onze samenleving is de gemiddelde leeftijd  

langzaam aan het opschuiven. Er zijn al veel ouderen, maar er komen er ook steeds meer bij. Ook zichtbaar 

in de kerk(en). In onze gemeente is 30 % ouder dan 75 jaar.  

 

Het is zinvol om na te denken over deze ontwikkelingen, over de kerk en over onze tijd. Ontwikkelingen 

gaan snel. Ouderen zijn vitaler en zelfredzamer dan vroeger. Ook is het beleid van de overheid dat ouderen 

langer thuis blijven wonen. Aan de andere kant wordt op het terrein van welzijn, zorg en inkomen steeds 

minder rekening gehouden met de individuele wensen en behoeften onder de groeiende groep ouderen, 

maar meer gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en op de netwerken van gezin, buren, 

vrienden en maatschappelijke organisaties. Als kerk willen we proberen om hierin actief te participeren, 

door middel van diaconale taken, zoals hulp bij invullen van formulieren, of het organiseren van 

seniorenvakanties. Ook heeft de kerk een signaleringsfunctie bij problemen en kan behulpzaam zijn om een 

vormen van maatschappelijk werk of andere zorg in te schakelen.  

 

Een bezinning op ouder worden omvat ook de vraag wat de “zin” is van het oud worden/zijn. Wat betekent 

het om niet meer te werken, om dichter bij de dood te staan, om je wereld kleiner te zien worden, je 

partner te verliezen en geconfronteerd te worden met de gebreken? Dat vraagt trouw in de aanwezigheid. 

Het samen met de ander uithouden van die kwetsbaarheid, maar ook kunnen delen in de mooie 

momenten.  

 

In onze gemeente zijn veel ouderen nog heel actief. Hun levenswijsheid wordt nog steeds zeer gewaardeerd 

en gebruikt bij belangrijke vraagstukken in onze gemeente. Daarbij hanteren we als stelregel dat 

gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar, niet meer benaderd worden voor een taak in de gemeente, tenzij 

ze zelf aangeven dit graag te willen. Gemeenteleden die aan huis gebonden zijn kunnen betrokken blijven 

door de digitale service van Kerkdienst Gemist, thuisavondmaal etc.   

 

Het kerkelijk bezoekwerk is niet weg te denken. Vanuit de wijkteams is er aandacht, zeker voor hen die 

aangeven daar behoefte aan te hebben, bijvoorbeeld bij ziekte of zorgen in de familiekring.  

 

Andere activiteiten die in de praktijk het meest gericht zijn op de ouderen in onze gemeente zijn: een 

Bijbelkring, het vervoer van en naar de kerk, thuisavondmaal, weeksluitingen en middagdiensten in de 

zorgcentra, lunchcafé etc. Passage (de vroegere Vrouwenbond) en de ouderensoos op woensdagmiddag 

(driewekelijks) zijn activiteiten die samen met de hervormde gemeente worden georganiseerd.  

 

Aandachtspunten 

• Het gesprek over belangrijke inhoudelijke onderwerpen die het lokale gemeenteleven overstijgen, 

zoals orgaandonatie of euthanasie, maar ook rouwverwerking, kan in SaRi-verband worden 

georganiseerd. 

• Eventueel verhogen van de maximum leeftijd waarop ambtsdragers worden gevraagd van 70 naar 75 

jaar? 



  

   
19   

    

4.8 Geloofsopvoeding, catechese en jongerenwerk  
  

Inleiding 

Als er in de gemeente gedoopt wordt, worden we ook zelf weer herinnerd aan onze eigen doop. We 

worden er opnieuw bij bepaald dat we door Jezus bij God mogen horen, jong en oud, ongeacht wat voor 

verschil dan ook. En we worden gewezen op de weg van Jezus die ook wij als gemeente willen bewandelen. 

Het belang van Zijn weg wordt allereerst overgedragen door de ouders in de geloofsopvoeding.  

Omdat we als gemeente de doop van kinderen vieren, en kinderen welkom zijn aan het avondmaal, mogen 

ouders hierin op de steun van de gemeente rekenen. Dat kinderen en jongeren het evangelie van God 

horen, dat Hij ons in Jezus kent en liefheeft, is dus een opdracht aan zowel ouders en heel de gemeente. 

Verschillende publicaties maken duidelijk dat het voor kinderen en jongeren van de allergrootste waarde is 

dat in onze tijd het gesprek over en vanuit het geloof plaatsvindt, met name (ook) tússen de generaties. 

Kerk-School-Gezinsdienst 

De Kerk-School-Gezinsdienst wordt één eenmaal per twee jaar, in de Opstandingskerk, georganiseerd in 

samenwerking met protestants christelijke basisschool “De Klimop”. Dit is een geweldige manier om veel 

kinderen en hun ouders die nooit naar de kerk gaan te bereiken. Voor de eigen jeugd is het een mooie 

manier om te laten zien dat geloven in je hele leven verweven mag zijn, niet alleen in de kerk. De jeugdraad 

wil een excursie/kerkbezoek organiseren in samenwerking met “De Klimop”. Het is de bedoeling om de 

kinderen van de basisschool kennis te laten maken met alles in en rondom de kerk.    

Church4You 

In plaats van een kindernevendienst heeft de Opstandingskerk voor onze jeugd Church4You. Voor de 

kinderen vanaf vier jaar zijn er in de maanden september tot en met juni de maandelijkse vieringen. De 

kinderen gaan al vóór de kerkdienst naar een eigen ruimte. Aan het  eind van hun viering komen zij de kerk 

in om daar gezamenlijk met de anderen de dienst af te sluiten. Ook hier wordt het materiaal van “Kind op 

Zondag” gebruikt als basis voor deze dienst. De leiding van de viering vult deze basis zelfstandig extra aan. 

Tijdens de viering wordt gepraat over het geloof en hoe de kinderen hier in staan in deze tijd.   

Catechisatie 

Catechese voor de tieners vindt plaats tijdens het winterseizoen. Al enige tijd wordt de catechese verzorgd 

door de predikant van de Hervormde gemeente Rijsoord. Dit omdat onze kerk weinig jongeren heeft en de 

jongeren graag met meerdere leeftijdgenoten catechisatie krijgen in plaats van met een heel beperkte 

eigen groep gemeenteleden. De jongeren ontmoeten elkaar in leeftijdsgebonden groepen.. Catechisatie is 

een goede manier om te leren en op eigentijdse wijze bezig te zijn met geloven. De predikant van de 

Hervormde gemeente heeft overleg rondom de catechese met onze predikant. Jongeren en de ouders van 

onze jongere gemeenteleden worden ook door onze predikant uitgenodigd deel te nemen aan de 

catechese.  

Kinderkamp 

Het kamp wordt jaarlijks georganiseerd door een groep enthousiaste mensen. Het wordt georganiseerd 

voor de groepen 4 - 8 van de basisschool. Het kamp is toegankelijk voor kinderen van alle gezindten. 

De Jeugddienst 

Eénmaal per jaar wordt er een jeugddienst georganiseerd door de Jeugdraad.  



 
20   

Geloofsweg 

Er is behoefte aan zingeving en richting om een eigen persoonlijke geloofsweg te vinden in een samenleving 

waarin veel te kiezen valt. Normen en waarden vanuit het christelijk geloof helpen in het maken van keuzes 

waarvoor de jongeren komen te staan. We proberen er voor hen te zijn door hen te accepteren zoals God 

ons aanneemt en een luisterend oor te bieden voor de vragen die hen bezighouden.  

De Jeugdraad is het orgaan dat de verschillende aspecten van ons jeugdwerk bundelt om jongeren te 

bieden wat nodig is in hun groei als mens van God. Wij willen een naar buiten gerichte gemeenschap zijn 

die warmte biedt en richting geeft, waar jongeren elkaar accepteren en waar tegelijk ruimte is voor 

confrontatie.  

 

 AANDACHTSPUNTEN:  

▪ Kinderen die niet gebonden zijn aan de gemeente, en kinderen van andere scholen zijn 

ook welkom binnen het kerkelijk jeugdwerk.  

▪ Het contact tussen de generaties bevorderen. 

 

IDEEËN:  

▪ Jeugddiensten in de omgeving gezamenlijk bezoeken, of aan de ouders doorgeven via 

Rijsoord aan ’t Woord.  

▪ De school (Klimop) informeren over kerkelijke activiteiten voor schoolgaande kinderen 

en hun ouders 

▪ Een Brunch (nog in concept) organiseren om de verschillende generaties in contact te 

krijgen en dit te bevorderen.  

  

    

4.8 Gemeenteopbouw en Toerusting  
  

In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in 

mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Het goede verhaal van God en 

mensen is een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens 

catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed 

verhaal laat namelijk niet koud, maar brengt in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor zichzelf, maar 

deel je graag met anderen. 

Snelle maatschappelijke veranderingen stellen nieuwe vragen aan ons gemeente-zijn. Het is daarmee 

allemaal niet meer zo vanzelfsprekend en eenduidig hoe we in de wereld van vandaag het beste vorm 

kunnen geven aan onze roeping om een christelijke gemeente te zijn.  

Met ‘een goed verhaal ‘beginnen we het kerkelijk seizoen 2019/2020. Een goed verhaal wat we met elkaar 

willen delen, niet alleen tijdens gespreksavonden maar ook tijdens activiteiten die door Gemeenteopbouw-

en Toerusting voor en met de gemeente worden georganiseerd. 

‘Samen gemeente zijn’ is een belangrijke drijfveer voor de groep Gemeenteopbouw-en Toerusting van 

waaruit we naast de zondagse erediensten ook veel belang hechten aan gezamenlijke activiteiten zoals de 

jaarlijkse Barbecue en het organiseren van een startweek. 
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In het kader van ‘een gastvrije gemeente’ wordt ieder jaar een open middag georganiseerd waar door middel 

van o.a. muziek, gedichten en andere inbreng de burgerlijke gemeente  wordt uitgenodigd kennis te maken 

met ons kerkgebouw en onze gemeente.  

Door het sterk teruglopen van het aantal gemeenteleden is het helaas niet meer mogelijk om bijbelstudie-

ochtenden te organiseren waar uitsluitend onze gemeenteleden aan deel kunnen nemen. Trouwe 

deelnemers zijn inmiddels te oud of overleden. De toekomst hierin moet gezocht worden in samenwerking 

met andere gemeenten in Ridderkerk. Beletsel kan wel zijn dat deze bijbelstudies dan worden gehouden in 

kerken buiten Rijsoord wat toch een drempel blijkt te zijn, gezien de soms geringe mobiliteit van onze 

ouderen.  

Voor activiteiten als BBQ en startweek is er altijd belangstelling van een vaste groep van ca. 60 

gemeenteleden.  Maar door sterke veroudering van gemeenteleden betekent dit ook dat actieve deelname 

en betrokkenheid niet meer vanzelfsprekend zijn.  

De grootte van de groep Gemeenteopbouw-en Toerusting baart zorgen. Er moet met slechts enkele 

gemeenteleden heel veel werk worden verzet. Het is moeilijk om nieuwe leden te werven.  

Wellicht moeten we heldere keuzes gaan maken hoe in de toekomst vorm gegeven kan worden aan vorming 

en toerusting. De inbreng van de predikant is hierbij van essentieel belang.  

De commissie GOT onderhoudt contacten met de kerkenraad vanwege haar beleids-ondersteunende 

karakter. Vanuit de kerkenraad is er vertegenwoordiging binnen GOT-  

Terugkijkend op het vorige beleidsplan zijn er diverse zeer gewaardeerde gemeente-bijeenkomsten 

georganiseerd op bijzondere locaties, zoals een Gemeentedag op het eiland Tiengemeten waar o.a. een 

Emmauswandeling over de 10 geboden gehouden werd. Op Fort Sabina in Heijningen werd een 

gemeentedag met als thema ‘Luther’ gehouden. Hier kwam het thema in het bijzonder tot uiting bij een 

tafelgesprek over de stellingen van Luther.  

 

Ook zijn er bijzondere activiteiten georganiseerd zoals een doopreünie, open middagen in mei met 

optredens van o.a. de voor ons bekende zanger Jared en een popkoor. Er zijn wekelijkse wandelingen 

georganiseerd en de jaarlijkse startweek waarin elke avond van de startweek iets wordt georganiseerd, zoals 

een filmavond, muziekavond met muziek, zang en gedichten.   

Ieder jaar vanaf 2014 – 2018 werden er twee Bijbelstudiekringen gehouden. In 2017 werd de bekende 

schrijfster Tamarah Benima uitgenodigd om een lezing te geven.  

 AANDACHTSPUNTEN:  

▪ Het geringe aantal leden van de groep Gemeenteopbouw-en Toerusting. Hoe verder?  

▪ Zoeken naar vormen van Toerusting voor Bijbelstudie:  organiseren samen met de SARI 

kerken.  

▪ Zoeken naar jaarthema en daar gedurende het jaar vorm aan geven. 

▪ Hoe blijven we jong, middelbaar en oud betrekken bij de kerkelijke activiteiten. Ook 

ouderen blijven een taak in de gemeente houden. Zij kunnen een belangrijke rol vervullen 

in bijvoorbeeld: geloofsoverdracht, inwijding en voorbede. God wil hun tijd en aandacht 

gebruiken. 
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4.9 Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 
 

Als God in Jezus een gemeente uitkiest, dan heeft hij heel de wereld op het oog. Daaraan ontleent de kerk 

haar gerichtheid naar buiten. 

Zo lezen we bijvoorbeeld in Handelingen 2 hoe met de uitstorting van de Geest ook alle toenmalige volken 

betrokken werden. 

In de jaren achter ons is er een verschuiving opgetreden in de invulling van het missionaire werk. Was het 

vooreerst eenrichtingsverkeer met het woord, vervolgens eenrichtingsverkeer met (wereld) diaconale 

taken, nu past juist een dialogische benadering op basis van gelijkwaardigheid. Kerken van overzee zijn 

actieve gesprekspartners geworden. De missionaire taak van de kerk is vandaag de dag gericht op het 

ondersteunen van de kerken overzee in hun taak ter plaatse. 

Onze gemeente maakt sinds 1987 deel uit van een uitwisseling met de Rwandese gemeenten Runda en 

Kayonza in de regio Remera, waarin deze benadering tot uitdrukking komt. Het gaat hier om 

geloofsuitwisseling, delen van geloof en geloofsvragen alsmede het voeren van een geloofsgesprek vanuit 

de eigen, verschillende culturen. 

 

Wederzijds worden er om de twee à drie jaar bezoeken gebracht. 

 

Elk jaar is er in november een speciale Rwanda-zondag, waarbij dezelfde liturgie wordt gebruikt in 

Nederland en Rwanda. Deze wordt afwisselend hier en in Rwanda gemaakt. Verder worden met regelmaat 

brieven gepubliceerd in “Rijsoord aan ’t Woord”. 

 

Met Pasen en Kerstmis wordt in heel Rijsoord de Elisabethbode verspreid. Dit in samenwerking met de 

Hervormde Gemeente. 

De kerkenraad wordt geïnformeerd over de activiteiten van de ZWOE door de diaken welke lid is van de 

ZWOE en door de notulen van de vergaderingen. 

 

Aandachtspunten: 

• Verdieping contacten met de Rwandese partnergemeenten op een gelijkwaardig niveau; 

• Onderzoeken van mogelijkheden tot evangelisatie binnen de gemeente Ridderkerk. 

 

4.10 Financiën en beheer  
  

De taken van het College van Kerkrentmeesters (CvK) zijn vastgelegd in Ordinantie 11 van de kerkorde. Het 

CvK spant zich in om in de geest van Ordinantie 11 invulling te geven aan haar taken. Een nadere invulling 

van haar taken is vastgelegd in de Regeling College van Kerkmeesters. 

De Kerk genereert inkomsten uit Vaste Vrijwillige Bijdragen, collecten, giften, bazaar, verhuur gebouwen en 

advertentieopbrengsten kerkblad.  
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Het CvK heeft een doorkijk gemaakt naar de financiële ontwikkeling voor de komende jaren. Hieruit komt 

naar voren dat ook de komende jaren er sprake zal zijn van een (toenemend) negatief exploitatieresultaat. 

Dit wordt veroorzaakt doordat het ledental gestaag terugloopt, de kosten voor onderhoud van de gebouwen 

zullen toenemen, investeringen noodzakelijk zijn om ook de langere termijn de gebouwen duurzaam te 

kunnen blijven benutten en de lasten voor pastorale zorg onevenredig hoog zijn ten opzichte van het 

ledenaantal. Door het afnemend ledental zal deze scheefgroei alleen maar toenemen. Binnen nu en circa 7 

jaar zullen er duidelijke keuzes moeten worden gemaakt om te voorkomen dat de vrij beschikbare middelen 

uitgeput zijn. 

Het CvK vindt het dan ook noodzakelijk dat enerzijds samenwerking gezocht moet worden met een andere 

kerk (zoals thans De Levensbron) met als een einddoel een fusie. En anderzijds parallel daaraan initiatieven 

moeten worden genomen om de omvang van de pastorale zorg (thans 0.8 fte) in overeenstemming te 

brengen met het bijbehorend aantal leden (circa 0.3 a 0.4 fte). 

 

Aandachtspunten: 

• Samenwerkingsmogelijkheden met De Levensbron  

• Omvang formatie predikant 

• Positie van de gebouwen (De Fontein, Opstandingskerk en pastorie) voor de gemeente en het dorp 

• Vermogensrechtelijke aangelegenheden 

   

4.11 Informatie/Communicatie  
  

4.11.1 Rijsoord aan 't Woord  

Het maandblad Rijsoord aan't Woord voorziet de gemeenteleden van nieuws en gemeenteberichten.  

Hierin staan berichten in van, voor en door gemeenteleden. Ook nieuws vanuit de landelijke kerk en 

berichten van SARI activiteiten worden in het blad opgenomen. Het blad wordt bij alle leden van de 

kerk thuis bezorgd en opgestuurd naar leden die buiten Rijsoord wonen. Tevens wordt de inhoud iedere 

maand op de website van de kerk geplaatst.   

4.11.2 Website  

Op de website www.opstandingkerkrijsoord.nl is alle informatie over onze kerk te vinden. Foto's van 

bijzondere gebeurtenissen, activiteiten zoals de jaarlijkse bazaar worden op de website geplaatst.   

  

4.11.3 Kerkdienst gemist / YouTube diensten 

Op de website www.opstandingskerkrijsoord.nl is een link te vinden naar www.kerkdienstgemist.nl Op 

deze website zijn de kerkdiensten live mee te luisteren maar ook achteraf kunnen de wekelijkse 

erediensten vanuit onze kerk nog beluisterd worden.   

Sinds voorjaar 2021 worden de diensten ook in beeld uitgezonden via YouTube. Een speciaal opgericht 

beamteam is bereid gevonden elke week de uitzending live te verzorgen. Een link naar deze 

uitzendingen staat op de website. 

http://www.opstandingskerkrijsoord.nl/
http://www.opstandingskerkrijsoord.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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4.11.4 "Op weg"  

Aan nieuwe ambtsdragers en pastorale werkers wordt na de bevestiging het boekje "Op Weg" uitgereikt. 

Hierin is opgenomen alle informatie die betrekking heeft op de organisatie binnen de kerk, maar ook tips 

voor het brengen van huisbezoeken e.d. "Op Weg" wordt gemaakt en bijgewerkt door GOT.   

  

4.11.5 WIFI  

In de kerkelijke gebouwen  kan gebruik gemaakt worden van een gratis internetverbinding door middel 

van WIFI.   

  

4.12 Kerkelijk bureau  
  

Het kerkelijk bureau houdt de ledenadministratie bij met behulp van het Landelijk Registratie Systeem van 

de Protestantse Kerken van Nederland. (LRP) Die administratie omvat het bijhouden van attes- taties, 

berichten van geboorten en overlijden, registreren van doop- naar belijdende leden. Berichtgeving van 

mutaties worden gepubliceerd in Rijsoord aan ’t Woord.  

    

4.13 Archief  
  

Alle verslagen worden gearchiveerd door de kerkarchivarissen. Oude archieven van 1889 tot 2006 worden 

in een centraal archief in Rotterdam bewaard en zijn na schriftelijke toestemming van de ker- kenraad in te 

zien.  

Recentere archivering wordt plaatselijk beheerd.  

  

4.14 Bazaarcommissie  
  

Ieder jaar werd in het laatste weekend van september van vrijdagavond tot zaterdagavond een bazaar 

georganiseerd. Hier werken vele vrijwilligers aan mee, ook zij die niet aan onze kerk zijn ver- bonden. Bij 

voldoende aanbod van bijzondere items werd op de zaterdagmiddag ook een veiling gehouden.  

Er is afgesproken dat 50% van de opbrengst voor onze gemeente is en 50% voor een goed doel, het ene jaar 

in het binnenland en het andere jaar een buitenlands doel.  

Mede door minder aanbod van spullen en Corona is de bazaarcommissie in 2021 opgeheven.  

  

4.15 Ridderkerk en de kerken   
  

Enkele malen per jaar wordt de zondagse eredienst direct uitgezonden via Radio Ridderkerk in het 

programma "Ridderkerk en de kerken". Een vertegenwoordiger van onze gemeente is dan aanwezig in de 

studio en verantwoordelijk voor de totstandkoming van de verbinding met de kerk.  
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Een aantal maal per jaar doet onze kerk mee in het rooster van kerkdiensten in verpleeghuis ’t Ronde Sant. 

Een ouderling is namens de kerken van Ridderkerk aanwezig tijdens deze dienst. Bij de viering van het Heilig 

Avondmaal gaat er tevens een diaken mee.   

    
5 PROCEDURE (AANPASSING) VISIESTUK  
  

De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de inhoud van het visiedocument.   

Op verzoek van de kerkenraad kan de inhoud en tekst van het visiestuk worden herzien door de 

commissie GOT.   

GOT verzoekt de commissies om inhoudelijke informatie met betrekking tot de tekst, visie en 

aandachtspunten. GOT verwerkt wijzigingen en aanvullingen in een nieuwe conceptversie van het 

visiestuk.   

Dit visiestuk in concept wordt besproken in de kerkenraad. De kerkenraad heeft het recht inhoudelijke 

wijzigingen in de tekst aan te brengen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor:  

- Het formuleren van de visie en doelstelling voor de toekomst  

- Het schrijven van een inleidend woord  

- Regelmatige evaluatie van de aandachtspunten uit het visiestuk  

Na goedkeuring in de kerkenraad is het visiedocument voor een nieuwe periode vastgesteld.   


