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Stencilen:  
maandag 23 januari 

Jan Monteban  

Bundelen: 
woensdag 25 januari   

om 09.30 uur  

Wim en Nelly Belder 

Tel.: 0180 787552 

Colofon 
Inleveren van kopij voor februari 

met vermelding van afzender: 

Uiterlijk vrijdag 20 januari bij 

Ellie Lagendijk 

Mauritsweg 64 

2988AL Ridderkerk 

Tel : 0180-421656 

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

Info : www.opstandingskerkrijsoord.nl  

 

Van de redactie 
Het nieuwe jaar 2023 ligt voor ons. Niemand weet wat het nieuwe jaar ons zal bren-
gen… Vrede in Oekraine? Een oplossing voor de grote problemen bij de vluchtelin-
genopvang? Laten we vooral blijven bidden voor alle mensen in de wereld die hulp 
nodig hebben.  
Voor onze gemeente betekent het voortgang in het proces van samengaan met De 
Levensbron, het beroepen van een nieuwe predikant… allemaal spannende zaken… 
We beginnen het nieuwe jaar met het houden van gezamenlijke diensten in ons bei-
der kerken. Vindt u het ook zo fijn om te zingen in een volle kerk? 
Er is ook afgesproken dat we als kerkenraden van beide kerken frequenter gezamen-
lijk gaan vergaderen, om de andere keer… dus de ene maand gezamenlijk en de an-
dere maand als aparte kerkenraad.  Zo leren we elkaar steeds beter kennen. 
Ook zijn er plannen voor een Gezamenlijk Groot Huisbe-
zoek Project in voorbereiding. U hoort hier in februari 
meer over.  
Speciale aandacht wil ik vragen voor de middag met Ma-
rinus Van de Berg, een bekend spreker en schrijver. Het 
belooft een boeiende middag te worden, tevens de af-
sluiting van de cyclus rond het levenseinde.  
 
Uiteraard kunt u in januari weer terecht voor koffie, ge-
zelligheid, een lunch of een drankje bij de 30+ Ontmoe-
tingsavond.  
 
Vanaf deze plaats wens ik u een Voorspoedig Nieuwjaar! 
Veel heil en zegen!!! 
 



>>> Rijsoord aan ‘t Woord 

2 

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

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

 

Zondag 1 januari 2023—Gezamenlijke dienst in De Levensbron 

Vanaf 09.30 uur Nieuwjaar wensen en koffie drinken 

10.00 uur : Ds. P. Taselaar, Ridderkerk 

Chauffeurs : J. Ijsselstein en J. Op den Brouw 

Organist : Arie de Korte 

Collecte : 1e Kerk 

   2e Diaconie 

     

   

Zondag 8 januari 2023—Gezamenlijke dienst in Opstandingskerk 

09.10 uur : Zingen Opwekkingsliederen 

09.30 uur : Ds. C.A. Streefkerk, Dordrecht 

Chauffeurs : W. van Gameren en J.W.A. Klootwijk 

Koster : Henk van der Starre 

Organist : Rene Barnard 

Collecte : 1e Diaconie 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 

     

Zondag  15 januari 2023 Gezamenlijke dienst in De Levensbron 

Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur : Mw. Ds. C.H.A. Bartelink –van den Dool, Ridderkerk 

Chauffeurs : M.C. Verveer en W.A. IJsselstein 

Organist : Arie de Korte 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Avondmaalscollecte 

     

Zondag 22 januari 2023 Gezamenlijke dienst in Opstandingskerk 

Uitzending Radio Ridderkerk 

09.30 uur : Mw. Ds. A.J.T. Bouwman, Papendrecht 

Chauffeurs : P. Bezemer en W.C. Barnard-Lieve 

Koster : Wim van Bruggen 

Organist : Matthijs Op den Brouw 

Collecte : 1e Kerk 

    2e Onderhoud gebouwen 

    Deurcollecte Missionair werk Protestantse Kerk 

 

Zondag 29 januari 2023 Gezamenlijke dienst in De Levensbron 

Jeugddienst  

09.30 uur : Elmar Hofstee (Goochelaar) Rotterdam 

Chauffeurs : N.Baars en R. Bode 

Organist : Bert Kruis 

Collecte : 1e Kerk 

    2e PKN Jong Protestant 
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Pastoraat 
 
Op vrijdag 25 november jl. is overleden dhr. B. (Bas) Los.  
 
Vrijdag 2 december heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in onze kerk. 
Wij wensen zijn vrouw, familie en vrienden heel veel troost, kracht en sterkte toe 
met dit verlies. 
 
Op dinsdag 13 december jl. is overleden mevr. M.L. (Mady) van der Burg-Streefkerk. 
 
Maandag 19 december heeft de dienst van woord en gebed plaatsgevonden in rouw-
centrum “Vredehof”. 
Wij wensen haar man, (klein- en achterklein-) kinderen, familie en vrienden heel veel 
troost, kracht en sterkte toe met dit verlies. 
 
Op dinsdag 13 december jl. waren Wim en Riet van Gameren 60 jaar getrouwd. 
Wij danken met hen voor het grote aantal jaren dat zij voor elkaar gespaard zijn ge-
bleven. 
 
Dhr. J. (Jos) Haasjes verblijft nog in revalidatiecentrum Rijndam.  
 
Dhr. P. (Peer) Kuiper is een paar dagen opgenomen geweest in het Ikaziaziekenhuis 
met ernstige knieklachten. Gelukkig mocht hij weer snel naar huis. 
 
Vanuit het wijkteam willen wij u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2023 
toewensen. 
 
Hartelijke groet vanuit het wijkteam, 
Elselien van Gameren. 
 

Email of fietstocht? 
 
Als kerkenraad is het onze taak om u als gemeenteleden op de hoogte te houden van 
alle belangrijke zaken, zoals overlijden van een gemeentelid of, zoals recent, nieuws 
over een nieuw te beroepen predi-
kant.  
 
Van heel veel van u hebben we een 
emailadres, dat is gemakkelijk om zo 
berichten te versturen.  
 
Bij de gemeenteleden die geen 
emailadres hebben worden de berich-
ten in de bus gedaan of telefonisch 
doorgegeven.  
 
 
We hebben een vraag aan u: 
• Heeft u een emailadres waar u geen gebruik meer van maakt, laat het ons weten, 

dan bezorgen we de berichten voortaan bij u thuis zodat u niets mist. 
• Heeft u een emailadres en bezorgen we op dit moment bij u thuis? Geef dan 

a.u.b. uw emailadres aan ons door, zodat we niet langs hoeven te fietsen. 
 
Op deze manier kunnen we ervan verzekerd zijn dat alle gemeenteleden de belangrijke 
berichten van onze gemeente ontvangen. 
 
Is bovenstaande op u van toepassing? Laat het weten. Dit kan telefonisch bij Ellie La-
gendijk of via de mail : voorzitter@opstandingskerkrijsoord.nl 
 
Uw kerkenraad 
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Bekijken Kerkdiensten in De Levensbron 
 
Voor alle duidelijkheid ziet u hier links de verschillende pagina’s van de website van 
De Levensbron waarin u ziet hoe u de kerkdiensten kunt bekijken. 
 
Ga allereerst naar www.levensbron.nl 
U komt dan op de Welkomspagina, hier klikt u op het onderstreepte woord : 
kerkdiensten.  
 
U komt dan op de tweede pagina. Hier klinkt u op de link: 
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10063 
 
Automatisch komt u dan op de website van Kerkomroep. Hier kiest u de gewenste 
dienst en kiest voor ‘kijken’. 
 
Op deze manier kunt u de dienst meebeleven. Nog steeds problemen? Neem dan con-
tact met ons op.  
 

Bekijken Kerkdiensten in de Opstandingskerk 

 
Type in de zoekbalk van uw computer : www.opstandingskerkrijsoord.nl 
U komt dan op bovenstaande website. Als u klikt op : 
‘Youtube kerkdienst’ schakelt u automatisch naar de dienst vanuit de Opstandings-
kerk. 
 
Als u diensten wil terugkijken kunt u zoeken op YouTube op ‘Opstandingskerk Rijs-
oord’. Hier staan alle voorgaande diensten voor u klaar!! 
 
Nogmaals: lukt het niet, neem contact met ons op.  

levensbron
kerkradio
opstandingskerk
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  Opbrengst Collectes 
 
In de maand november is er via de collectes in de kerk, via de bank en aan ingelever-
de collectebonnen totaal € 2.271,10 ontvangen.  
Dit resulteerde in de volgende collecteopbrengsten: 
 
06-11-2022 Kerk (dankstondcollecte) € 547,85 
 Diaconie € 567,85 
 
13-11-2022 Diaconie (avondmaalscollecte) € 233,25 
 Onderhoud gebouwen € 149,94 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   58,31 
 
20-11-2022 Kerk € 149,00 
 Onderhoud gebouwen € 107,28 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   41,72 
 
27-11-2022 Kerk in Actie Werelddiaconaat € 207,95 
 Onderhoud gebouwen € 149,72 
 Zendingscollecte Kerk in Actie €   58,23 
 Spaardoos voor vluchtelingenwerk €   25,00  
 
 
Hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 
 

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 2023”, of “VVB 
2022” als het nog op het oude jaar betrekking heeft.  
 
In de maand januari zal er geen automatische incasso plaatsvinden; deze schuift door 
naar de maand februari (dit in verband met de actie kerkbalans 2023).  
 
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 

Deur collecte maand januari – voor Missionairwerk 
 
Een kerk van Betekenis 
 
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent 
de rol die de kerk van oudsher in het dorp heeft: het middelpunt van de samenleving, 
ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activi-
teiten, een maatschappelijke functie.  
De dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een plat-
form waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om 
van betekenis te zijn in hun omgeving. Deze collecte wordt van harte aanbevolen. 
 
PKN-Collectekrant / Bas Sintemaartensdijk 
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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, met vermelding van de datum van de collecte. 
 
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 de datum van de collecte. 
 
Collectebonnen kunt u ook voor andere doeleinden gebruiken, zoals giften kerk, giften 
diaconie, giften voor specifieke collectes, etc.. Als u maar aangeeft voor welk doel de 
bonnen bestemd zijn. 
 
Als er een gezamenlijke dienst in de PG de Levensbron wordt gehouden dan kunt u 
ook daar onze collectebonnen in de collectezakken deponeren. 
 
Bas Sintemaartensdijk, penningmeester CVK 

 

 
 
Stand per 16 december 2022: 
 
Door 138 leden is inmiddels een bedrag toegezegd, of direct overgemaakt, van  
€ 67.910,56. Hartelijk dank daarvoor!  
 
Van 45 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 2022”. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester/Bijdragen-administrateur 
 

 
Verantwoording ontvangen giften door het College van Kerkrentmeesters 
 
(in de periode van 18 november t/m 16 december 2022) 
 
Via mw. M. de Koning-Nugteren  voor de kerk € 250,00 
Via mw. E.M. Lagendijk  voor de kerk €   20,00 
Via de Rabobank  voor de kerk €   50,00 
Via mw. E.P. van Mastrigt-van Wingerden voor RATW €   10,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw  voor collectes november €   20,00 
Via dhr. C.J. op den Brouw  voor collectes december €   20,00 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters hartelijk dank voor deze giften. 
 
Bas Sintemaartensdijk, Penningmeester CVK 
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Kerkelijke stand 
 
Overleden op 25 november jl.  

 
Bastiaan (Bas)  Los  

 
op de leeftijd van 86 jaar, 
gewoond hebbende Vlasstraat 11. 

 
Overleden op 13 december jl.  
 
Maaike Lijntje van der Burg-Streefkerk  

 
op de leeftijd van 81 jaar, 
gewoond hebbend Boksdoornpark 40   
2982 CZ  Ridderkerk. 
 

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  

 
1 januari1936 
Mevrouw A. Klootwijk-van der Waal 
Rijksstraatweg 179 
2988 BD Rijsoord        
 
2 januari 1940 
Mevrouw J. van der Burg- de Waard 
Boksdoornstraat 132 
2982 BD  Ridderkerk 
 
6 januari 1940 
Mevrouw K. Pijnacker 
Mauritsweg 88 
2988 AM  Rijsoord 
 
7 januari 1942 
Mevrouw I.B. v.d. Burg-Kooijman 
Rijksstraatweg 223 
2988 BE  Rijsoord 
 
15 januari 1946 
De heer H.P. van der Pol 
Rijksstraatweg 54 
2988 BK  Rijsoord 
 
27 januari 1942 
Mevrouw  M.L. de Gelder 
Mauritshoek 19 
2988 EA  Rijsoord 
 
 
Van harte gefeliciteerd!!! 

 
 
 

 

Dit nieuwe jaar is een geschenk van God.  
Dank Hem op de vreugdevolle dagen.  

Vertrouw Hem in de moeilijke periodes.  
Zoek Hem op de drukke momenten.  

Prijs Hem in de vredige tijden.  
En onthoud dat Hij altijd bij je is 

 
Dhr. Cor Klootwijk is verhuisd  
 
vanuit Govert Flohilstraat 33 naar:   
 
Het Jasmijnhuis,  
Jasmijnstraat 4  Studio 9    
2982 CK  Ridderkerk. 
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NBG Bijbelleesrooster januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

zo 1 Numeri 6:22-27 Moge de Heer u zegenen 

ma 2 Psalm 89:1-19 Eeuwige liefde 

di 3 Psalm 89:20-38 Nooit breek ik mijn woord 

wo 4 Psalm 89:39-53 Waar is uw liefde van vroeger? 

do 5 Numeri 9:15-23 De wolk die rust 

vr 6 Matteüs 2:1-12 Waar is de koning? 

za 7 Matteüs 2:13-23 Een vroege vlucht 

zo 8 Matteüs 3:1-12 Een stem roept in de woestijn 

ma 9 Matteüs 3:13–4:11 En dan komt U naar mij? 

di 10 Psalm 20 Anderen vertrouwen op paarden 

wo 11 Spreuken 16:1-9 Vertrouw bij je werk op de HEER 

do 12 Spreuken 16:10-22 Inzicht boven zilver 

vr 13 Spreuken 16:23-33 Wees zoet voor de ziel 

za 14 Jesaja 41:1-7 Zet het beeld met spijkers vast 

zo 15 Jesaja 41:8-20 Wees niet bang 

ma 16 Jesaja 41:21-29 Kijk, daar zijn ze! 

di 17 Spreuken 17:1-14 Beter droog brood 

wo 18 Spreuken 17:15-28 Een grote mond 

do 19 Spreuken 18:1-12 Met andere woorden 

vr 20 Spreuken 18:13-24 Koester je tong 

za 21 Psalm 63 Ik ben aan U gehecht 

zo 22 Matteüs 4:12-17 Schitterend 

ma 23 Matteüs 4:18–25 Als een lopend vuurtje 

di 24 Spreuken 19:1-14 Een dwaas dwaalt 

wo 25 Spreuken 19:15-29 Luister naar raad 

do 26 Psalm 60 Keer ons lot ten goede 

vr 27 1 Korintiërs 1:1-9 Verankerd 

za 28 1 Korintiërs 1:10-17 Onverdeeld 

zo 29 Psalm 37:1-11 Blijf kalm 

ma 30 Psalm 37:12-24 Ga met vaste tred 

di 31 Psalm 37:25-40 Blijf op de weg 
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Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de lieve en troostende woorden, de vele 
kaarten, brieven, telefoontjes en andere warme blijken van medeleven, die wij heb-
ben ontvangen na het overlijden van mijn lieve echtgenoot, onze lieve vader, schoon-
vader en opa. 
 
Hartverwarmend was het dat zovelen ons bij het afscheid van Arie terzijde stonden.  
 
Het stemt ons dankbaar dat zijn leven er voor velen toe heeft gedaan. 
 
Ria Bode, kinderen en kleinkinderen.  

 
Voor de reacties voor, tijdens en na onze verhuizing, in welke vorm dan ook, willen 
we jullie enorm bedanken.  
 
Helaas was het vermelde telefoonnummer in RatW december niet juist. 
 
Onze juiste nieuwe telefoonnummer is:    0788437759.   
 
Jellie en Kees op den Brouw  

Ontmoetingsavond 30+ 
 
 

U/jij bent van harte welkom voor 
een praatje, glaasje, spelletje,  
kortom voor de gezelligheid, 

in de Fontein op de 30+ ontmoetings-
avond. 

 
We zijn open op iedere tweede vrij-
dag van de maand vanaf 20.00 uur 

tot ongeveer 23.30 uur. 
 
 

Er wordt niet gerookt. 
 
 

Tot ziens op vrijdag 13 januari 
2023 

 
 

Achter de bar staan Bas, Jantine en 
Derus 

VOORAANKONDIGING 
 
12 februari a.s. – Nel de Gelder Dienst 
 
Naar goede gewoonte zal in februari weer een ‘Nel de Gelder’ dienst worden gehouden. 
 
Deze keer verwachten we het koor Columba. Zij vertellen het verhaal over Hagar, afge-
wisseld met liederen. 
 
Reserveert u de datum alvast in uw agenda? 
 
Namens de Liturgiecommissie 
Marinka Steenepoorte 
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Cyclus over levenseinde,  
stervensbegeleiding,  
overlijden, rouwverwerking 
 
Na de lezing op zondagmiddag 30 oktober van 
Mevr. Anne-Mieke van Oost en Jan Huisman  
“De geestelijk verzorger en actieve levensbe-
ëindiging” en Advance Care Planning was op 
zondagmiddag 13 november de Opstandingskerk 
goed gevuld om te luisteren naar Martine Ver-
steeg– van Mastrigt. Zij vertelde over haar werk 
als uitvaartondernemer.   
 
 
Terugkijkend op 2 fijne middagen nodigen wij u uit om ook de derde bijeenkomst van 
deze serie bij te wonen.  
 

Op 15 januari 2023 hopen wij de heer  Marinus van den Berg, geestelijk verzor-
ger ,  te kunnen verwelkomen. Hij verzorgt een interactieve bijeenkomst over rouw-
verwerking.  
 
De kerk is open om 15.00 uur, ontvangst met koffie/thee. 
 
De bijeenkomst begint om 15.30 uur.  
 
Dhr. van den Berg is een bekend schrijver. Er zal ook een boekentafel aanwezig zijn 
waar u boeken kunt aanschaffen. Betaling à contant of later per bank.   
 
Gemeenteopbouw en Toerusting Rijsoord 
Vorming en Toerusting Ridderkerk  
 

 
Ook in 2023 gezellig samen eten in lunchcafé De Fontein?  
Op de volgende data staat de tafel weer gedekt: 

 
5 januari  (aanmelden tot uiterlijk 29 december ) 
19 januari (aanmelden tot uiterlijk 12 januari) 
 

 
Mensen die gebruik maken van de koffie-inloop kunnen meteen blijven als de tafel 
gedekt wordt. 
Maakt u daar geen gebruik van dan bent u eveneens hartelijk welkom.  
Staat u als vaste gast op de lijst, dan hoeft u zich niet op te geven. 
 
Wilt u kennismaken met het lunchcafé, bel dan met Marrie de Koning tel: 490146 of 
Ria Bode tel: 426208, dan zetten we een bord voor u klaar.  
 
De maaltijd begint om 12.30 uur en  
de kosten zijn €5,-  
 
Hartelijke groet, 
Marrie en Ria 
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Overdenking bij Lukas 2 
'U is heden geboren de Heiland'... 

'Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen  
 
De feestdagen liggen weer achter ons, we zijn begonnen aan een nieuw jaar. Wat 
gaat het ons brengen? 
Zoveel wat door ons hoofd kan spoken aan zorgen en vragen, hoe zal het verder gaan 
met het virus? Wat hangt ons nog boven het hoofd aan mutaties en angst om ziek te 
worden? 
Zorgen misschien ook om dingen in uw eigen leven, ziekte, verlies van werk, zorgen 
om uw kinderen of kleinkinderen. 
Aan het begin van een nieuw jaar kan het verdriet en kunnen de zorgen ons zo over-
weldigen. 
 
In deze overdenking wil ik u nog even mee terugnemen naar die vreugdevolle bood-
schap van Kerstfeest: 'U is heden geboren de Heiland'. 
We hebben het Kerstevangelie al zo vaak gehoord dat we vaak de diepe en vreugde-
volle boodschap die daar heeft geklonken in de velden van Efrata bij monde van de 
engelen niet meer écht horen. 
 
U is heden geboren de Heiland. 
Die boodschap klonk daar in 'de dagen van keizer Augustus'. 
En dat waren géén rooskleurige dagen. 
Keizer Augustus, die wrede keizer, die daar in Rome op de troon zat als wereld-
beheerser, zo dacht hij zelf en zich daarom ook maar god liet noemen. En Israël dat 
kleine onbeduidende landje dat deed niet meer mee, dat moest verdwijnen en een 
vazalstaat worden van dat grote wereldrijk Rome dat die godkeizer Augustus voor 
ogen had. Zó zag het eruit in 'die dagen'... 
 
Maar weet u wat zo mooi en ook zo bemoedigend is? 
Ook voor ons in 'deze dagen'... 
God heeft zijn 'eigen dagen', God schrijft zijn eigen geschiedenis, dwars door en over 
de geschiedenis van die grote keizer Augustus heen. 
En dat doet Hij niet met de 'groten', niet met een keizer die zichzelf god liet noemen. 
Hij doet dat ook niet met 'groot geweld' en veel geschreeuw. 
Hoe velen zijn ook vandaag bang voor al dat 'grote' in de wereld. 
Ook dat 'grote' dat over ons heen lijkt te walsen in de vorm van een naar het schijnt, 
ongrijpbaar virus. 
Theorieën die daaraan vastgeknoopt worden dat 'de groten en de rijken der aarde' 
daar de hand in hebben, hoe bang kan dat ons maken. 
 
Maar God schrijft over dat alles heen, zijn geschiedenis, met de kleinen, de vergeten 
mensen. 
Hij gaat zijn ongekende gang en zoekt wegen om zijn geschiedenis voort te kunnen 
zetten. 
En dan komt Hij uit bij een onbeduidend meisje in Nazareth, een al even onbedui-
dend stadje op de landkaart van dat enorme Romeinse Rijk. 
 
In de ogen van die grote keizer niet van belang, niet gezien... 
In de ogen van God van het állergrootste belang want door háár kan de geschiedenis 
van God voortgang vinden. 
Kan het klinken daar in de velden van Efrata: U is heden geboren, de Heiland — de 
Redder, de Bevrijder. 
 
Heiland... 
U hoort het, daar zit dat woord 'heil' in. 
Zo'n woord dat we wel kennen maar waarvan de diepere betekenis kwijt zijn geraakt. 
Want wat betekent 'heil'? 
Wat is heil? 
We hebben elkaar aan het begin van het nieuwe jaar veel 'heil en zegen' toegewenst. 
Maar wat is dan dit heil dat we elkaar toewensen? 

V
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Ten diepste betekent dat woord heil: gaaf zijn, gezond zijn. 
 
Dat woord Heiland — ook wel vertaald met Redder, Bevrijder... misschien zouden we 
het beste kunnen vertalen met: De Heelmaker. 
Want dat komt hij doen, heel maken - al die levens die kapotgegaan zijn ... en hoe 
kapot kan een leven soms zijn. 
Dan lijken het meer brokstukken die niet meer gelijmd kunnen worden.  
Hij komt om te helen en meer dan dat. 
 
Dat woord Heiland betekent ook: Degene die je in de ruimte zet. 
We worden in de ruimte gezet, in de vrijheid — we kunnen en mogen op adem komen. 
Al die kapotte levens, ze worden door deze Heelmaker opgeraapt, getroost, gerepa-
reerd en dan in de ruimte gezet ... 
 
Dát is heil, dat komt deze Heiland doen ... 
Levens oprapen, troosten, repareren ... - al die mensen die niet meer verder kunnen, 
die geboeid zitten en gevangen in hun angsten en zorgen — ze worden door deze Hei-
land, door deze Heelmaker in de ruimte gezet. 
 
Wat een boodschap daar in de velden van Efrata. 

Daar op die donkere velden in die donkere nacht klinkt dát bevrijdende woord. Dwars 
door de duisternis heen van de wereldnacht — want het wás een donkere en duistere 
tijd... 'u is heden geboren die Heiland, de Heelmaker' ... 
 
En om deze boodschap te onderstrepen klinkt daar dat prachtige engelenkoor: Ere zij 
God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbehagen ...  
Hoe prachtig sluit dat engelenkoor aan bij de boodschap aan de herders dat de Hei-

land is geboren ... 
Een bekrachtiging dat God, de Grote Heelmaker zich helemaal kan vinden in dat kind, 
in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. 
 
Vrede op aarde — daar klinkt dat prachtige woord sjaloom ... 
Dat veel méér betekent dan wat wij verstaan onder 'vrede'. 
Als we elkaar vrede wensen, sjaloom - dan wensen we elkaar toe dat we heel worden, 
dat onze levens geheeld worden. 
Vrede op aarde zingen de engelen — met andere woorden: óók deze aarde mag weer 
heel worden — zál weer heel worden. 
 
In mensen een welbehagen  
Wat een boodschap: God heeft behagen in ons mensen. 
 
Dat is zo'n kostbare gedachte: God heeft ons mensen bedacht en gewild vanuit zijn 
welbehagen. 
We zijn hier niet zomaar, niet toevallig, we zijn geen vergissing ... 
Nee we zijn mensen van zijn welbehagen. 
Welbehagen dat woord omvat zoveel: het betekent dat God verlangde om ons te ma-
ken, dat het zijn wéns was... 
God heeft welbehagen in ons en Hij heeft dat welbehagen in ons gelegd  
 
Vrede op aarde — heelheid, genezing voor deze aarde..  
En in mensen een welbehagen... 
 
Wat een woorden klinken daar in die donkere nacht. 
Wat een woorden klinken er vandaag! 
Temidden van alles wat ons in donkerte kan vasthouden, ons eigen verdriet, onze ei-
gen angsten en zorgen, of de zorgen om wat er gaande is in deze wereld ... klinken 
vandaag deze woorden: 'U is heden geboren de Heelmaker' ... Vrede, heelheid op aar-
de en in mensen een welbehagen. 
 
Een paar dagen later zal Simeon in de tempel zingen als hij dat kind in zijn armen 
houdt: 'mijn ogen hebben uw heil gezien die U bereid hebt voor alle volkeren' ... Dat 
heil, dat zál en kán niet stoppen daar in Bethlehem, het kan niet stoppen bij de lands-
grenzen van Israël, het kan ook niet tegengehouden worden door die god-keizer daar 
in Rome ... 
Nee dat heil dat gaat wereldwijd, we zouden nu zeggen het gaat viraal' ... 
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In memoriam Bastiaan Los 

 
 

Vrijdag 25 november is overleden Bastiaan Los in de leeftijd van 86 jaar. 
Bas werd geboren op 15 april 1936 in het ziekenhuis te Rotterdam. 
Het gezin Los woonde aan de Waaldijk, later verhuisden zij naar de Kerkweg. 
 
Bas was de oudste in het gezin van 7 kinderen. Hij ging regelmatig met zijn vader mee 
op de bus. 
 
Op de fiets ging Bas naar school en nam Ad en Ellie mee, één voorop en één achterop. 
In 1956 Verhuisde het gezin naar Rijsoord naar Vlasstraat 3. 
 
Bas ging naar de ambachtsschool in Slikkerveer, hij wilde automonteur worden en 
werkte later bij garage Spoormaker in Rotterdam.  
16 kilometer op de fiets met een broodtrommel vol mee en vol terug, Bas kon geen 
hap door de keel krijgen. 
 
Pa zei: dat gaat niet goed. Bas kon bij Piet de Jong komen werken en werd kiepwagen 
chauffeur. Hij had het reuze naar zijn zin. 
 
Toen moest Bas in dienst, 24 maanden bij de landmacht: dat was niet best. 
Uit dienst gekomen vertelde pa zo rond 1956: ‘Ik wil een garage beginnen, maar dan 
moet jij wel je patroons diploma halen’ en ja, 25 maart 1958 slaagde Bas. 
 
April 1960 trouwde Bas met Teunie Luthart, vanaf de verkering zijn zij 68 jaar samen 
geweest. Helaas kregen zij geen kinderen. 
Garage Los heeft Bas mede grootgemaakt. Het was hard werken maar altijd met ple-
zier. 
 
Vrijdagmorgen 25 november om half negen is Bas op 86-jarige leeftijd in de armen van 
Teunie overleden. 
Vrijdag 2 december hebben wij afscheid van Bas genomen en klonken de woorden van 
psalm 139:  
U omsluit mij, van achter en van voren, u legt uw hand op mij. 
Wonderlijk zoals u mij kent, het gaat mijn begrip te boven. 
 
Geschreven door Teunie Los 
 

Wereldwijd gaat het ... tot het uiterste der aarde, tot in alle uithoeken van de aarde en 
tot in alle uithoeken van mensenlevens, ook in de uithoeken van uw, jouw en mijn le-
ven. 
 
Niets en niemand wordt buitengesloten. 
 
Wat een boodschap en wat een troost in deze dagen... 
'U is heden geboren de Heiland — uw Heelmaker'. 
 
In het ondoordringbaar duister 
In onzekerheid en pijn 
In het land van licht noch luister 
Zal hij onze redder, onze Heelmaker zijn  
Koning Jezus gloria 
Zoon van God, hallelujah  
 
(Liedboek nummer 498). 
 
 
Ds.Anja Matser 
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WERELD LEPRADAG 2023 
 
 

Melaatsheid, die oude Bijbelse ziekte, kennen we in Europa niet meer. 
Maar voor miljoenen in Azië en Afrika zijn de gevolgen van lepra nog dagelijkse reali-
teit. 
 
In de Bijbel lezen we dat melaatsen worden gemeden en uitgesloten. 
Dat was overigens niet voor niets: melaatsheid was een verzamelnaam voor verschill-
ende besmettelijke ziektes, waaronder lepra, en afstand houden kon verspreiding 
voorkomen. 
Hoewel de ziekte lepra tegenwoordig goed te genezen is, blijven er toch veel vermin-
kingen en handicaps bestaan. Maar vooral zien we die uitsluiting en discriminatie in 
veel landen in Azië en Afrika nog steeds. 
 
Maar Jezus raakte de melaatse aan, reikt hem de hand en richt hem op. 
En dat is ook de opdracht die hij meegeeft aan zijn leerlingen in Mattheus 10: 
‘Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.’ 
Genees de zieken, wek de doden op, reinig de melaatsen……, 
 
Aan deze oproep geeft Leprazending al zo’n 150 jaar gehoor en zij betrekken daar ook 
ieder jaar de kerken bij: zij vragen de kerken om op Wereld Lepradag stil te staan bij 
de mensen die lijden onder de gevolgen van lepra voor hen te bidden, om na te den-
ken over de betekenis van Jezus woorden, en om te collecteren voor het leprawerk. 
 
Ook wij geven gehoor aan die oproep! 
 
De collecte voor Wereld Lepradag 2023 wordt gehouden op 22 januari in de Opstan-
dingskerk. 
 
We bevelen deze collecte van harte bij u aan. 
Mogen we ook op U rekenen? 
 
Uw diaconie 

 
Jezus, Ga ons voor (Lied 442) 
 
 
Jezus ga ons voor,  
deze wereld door 
en U volgend op uw schreden,  
gaan wij moedig met U mede 
Leid ons aan uw hand,  
naar het vaderland 
 
Krimpt ons angstig hart  
onder eigen smart 
moet het met de ander lijden,  
Jezus, geef ons kracht tot beide. 
wees Gij zelf het licht 
dat ons troost en richt. 
 
In de woestenij 
Heer, blijf ons nabij 
met uw troost en met uw zegen 
tot aan ‘t eind van onze wegen. 
leid ons op uw tijd 
in uw Heerlijkheid.  
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Geef vandaag voor de kerk van morgen! 
Het thema van de actie kerkbalans. 

 
Binnenkort wordt de bekende enveloppe weer bij u thuis bezorgd.  
 
De Actie Kerkbalans is de belangrijkste inkomstenbron van onze gemeente. De bijdra-
ge die u betaalt wordt gebruikt voor de lopende kosten, zoals het onderhoud van de 
gebouwen, de verwarming, verlichting, personeelskosten, kosten van de eredienst en 
de kosten van het pastoraat.  
Het gaat om al die kosten die gemaakt moeten worden om de kerkdeuren open te 
houden en elkaar in en rondom de Opstandingskerk te kunnen ontmoeten en te be-
moedigen.  
 
De begroting sluit helaas ook dit jaar met een tekort. Maar wat zou het geweldig zijn 
als we met elkaar dit tekort ook dit jaar weer tot een minimum  kunnen beperken 
door verhoging van uw bijdrage!  Met de hulp van veel vrijwilligers doen wij er alles 
aan om de kosten zo beperkt mogelijk te houden.  
 
Graag zien wij uw antwoord in de bekende groene bus in de hal van de Kerk tege-
moet. U kunt de (gesloten) enveloppe ook meegeven aan uw wijkouderling of pasto-
raal medewerker, of via de post retourneren. 
 

Mogen wij weer op u rekenen? 
 

Hartelijk dank. 
Het College van Kerkrentmeesters 

 
Ontvangen giften Diaconie 
 
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor de diaconie €  50,00 
Via Mw. J. Zijderveld-Koorneef voor de Kerk €  10,00 
Via Mw. P. Bezemer-van Alphen voor dagboekje €  10,00 
Via Mw. M. de Koning-Nugteren voor dagboekje €  25,00 
Via Mw. L.C. Klootwijk-Alblas voor dagboekje €  10,00 
(collectebonnen) 
  
Namens de diaconie hartelijk dank voor uw giften. 
Kees Alblas 
Penningmeester  

 

http://www.kerkbalans.nl/
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Graag brengen we u de Rustplek onder de aandacht, een netwerk van huizen waar gas-
ten zich welkom mogen voelen en tot rust kunnen komen. We zijn geïnspireerd door 
het voorbeeld van Jezus Christus en verwoorden dit in onze missie en onze kernwaar-
den. 
 
Missie 
Wat we zien 
Als we om ons heen kijken worden we geraakt door de vele beschadigde levens, gebro-
kenheid, eenzaamheid en machtsmisbruik. We voelen ons geroepen om open te staan 
voor kwetsbare mensen en hopen dat zij bij ons een periode van rust ervaren. 
 
Wat we doen 
We delen onze tijd, huizen, maaltijden en andere aspecten van het dagelijkse leven 
met hen en we zijn betrokken bij hun (ontwikkel-)proces. De aard van onze relaties 
berust op wederkerigheid en aanvaarding van onze gasten, we verbinden ons aan hen 
en maken contact van hart tot hart. De tijd waarin wij met elkaar optrekken kan vari-
ëren van enkele dagen tot enkele maanden. Hiermee investeren we in maatschappelij-
ke cohesie door geïsoleerde doelgroepen met mensen in de samenleving te verbinden 
die hen kunnen ondersteunen. 
 
Samen met anderen 
We hopen andere mensen te kunnen inspireren en te ondersteunen om hun huizen ook 
als rustplekken ter beschikking te stellen. Verder beseffen we dat we elkaar nodig heb-
ben voor bemoediging en toerusting. We werken intensief met professionele hulpverle-
ning samen. 
 
Dankzij nieuwe gastgezinnen hebben wij in de afgelopen maanden ook al 2 plaatsingen 
kunnen doen in Ridderkerk, daar zijn wij dankbaar voor! Maar.. toch zijn wij op zoek 
naar nog meer gastgezinnen!  
 
Wellicht komt als eerste de vraag in je op; wat betekent dit voor mij en mijn gezin? 
Voor hoelang kan ik een rustplek bieden aan iemand?  
 
Vragen waar wij graag antwoord op willen geven!  
 
Neem dus contact met ons op, zodat wij de tijd kunnen nemen om deze vragen te be-
antwoorden. In het nieuwe jaar zullen wij ook nieuwe informatieavonden organiseren, 
spreekt dat je meer aan? Volg ons dan op social media!  
 
Mail of bel ons gerust!  
ridderkerk@derustplek.nl of 085-0161690. 
 
Vriendelijke groet,  
 
Ria Shahzad, Jan-Theo Baan, Raymond Schrik en Pauline van den Boogaart 
De Rustplek 
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College van Diakenen 
Gereformeerde Kerk Rijsoord 
Postbus 2033 
2980CA Ridderkerk 
 
        Aan de gemeente van de 
        Gereformeerde Kerk Rijsoord 
 
 
 
 
Begroting 2023 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u de begroting te presenteren voor het jaar 2023.  
Als alles goed verloopt in het samengaan met De Levenbron verwacht ik dat dit de  

 laatste eigen begroting zal zijn die door onze diaconie is opgesteld. 
 
 Deze begroting is opgesteld volgens het door de PKN verstrekte model voor het pre-

senteren van de begroting van het college van Diakenen. Wij geven u hierbij alleen 
een weergave van de totaalbedragen. 

 
 Eventuele grote bedragen ter ondersteuning van hulp in binnen-en buitenland zal ten 

laste worden gebracht van het bestemmingsfonds en dus niet drukken op de begro-
ting.  

 
 Beslissingen over deze ondersteuning gebeuren in het boekjaar 2023 zelf en zijn dus 

niet meegenomen in de begroting over het jaar 2023.  
 
 Volgens de door de PKN opgelegde regels moet de begroting ook ter inzage beschik-

baar zijn voor de gemeente. Daarom zal de gehele begroting ter inzage liggen op het 
kantoor van de penningmeester aan de Rijksstraatweg 46b te Rijsoord.  

 
 Graag even een telefoontje naar 0180-422595 als u de begroting wilt inzien. De be-

groting zal voor een 5-tal dagen ter inzage liggen in de week van 9 t/m 13 januari 
2023. 

 
 Met vriendelijke groet, 
 
 Kees Alblas 
 Penningmeester CvD 
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Begroting Diakonie 
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(Concert) agenda 

  5 en 19  
januari 

De Fontein Inloopochtend 
Vanaf 10.00 uur 

Koffie en gezelligheid 

5 en 19  
januari 

De Fontein Lunchcafé de Fontein 
Aanvang 12.30 uur 

Opgeven bij Marrie of Ria 

9 t/m 13 
januari 

Kantoor Alblas Inzage Begroting 
Diaconie 

Graag vooraf een telefoon-
tje 

13 januari Soosruimte 
Fontein 

Ontmoetingsavond 30+ 
Vanaf 20.00 uur 

Praatje, glaasje, spelletje 

15 januari  Opstandingskerk Interactieve bijeen-
komst Marinus van den 
Berg, 
Aanvang 15.30 uur 

Cyclus over levenseinde, 
stervensbegeleiding, over-
lijden, rouwverwerking 

15 januari Breepleinkerk Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v.’Credo Singers’, or-
gel Martin Mans 
Ds. Koos Staat 

29 januari Breepleinkerk Zingen maakt blij 
Aanvang 17.00 uur 

m.m.v. Martin Mans Forma-
tion, Ds. P.Vermaat 

12 februari 
2023 

Opstandingskerk Nel de Gelder dienst 
 

m.m.v. koor Columba 

    


