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De deuren staan voor u uitnodigend open 
en de Bijbelse boodschap gaat wervend 
de wereld in! 
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PKN HERVORMDE GEMEENTE RIJSOORD 
Gemeentegids 

 
De kerkenraad van de PKN Hervormde Gemeente Rijsoord biedt u 
deze gids aan en geeft u hiermee een overzicht van de activiteiten 
in onze gemeente. 
 
Onze gemeente is zelfstandig binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland. Het woongebied van de burgerlijke gemeente 
Ridderkerk ten westen van de A16 en ten zuiden van de A15, 
uitgezonderd Oostendam, wordt gerekend tot onze kerkelijke 
gemeente.  
 
De Hervormde Gemeente Rijsoord is in doorsnee confessioneel van 
signatuur, met de ruimte om in verscheidenheid één gemeente te 
zijn; een gemeente waarin de verkondiging van Gods heil door het 
geloof in de opgestane Heer en Heiland voluit mag klinken. 
 
De ontkerkelijking en stijgende gemiddelde leeftijd van de leden 
gaat ook aan onze gemeente niet voorbij. Met de beschikbare 
menskracht willen we toch proberen missionaire gemeente te zijn, 
met woord en daad laten zien en horen welke rijkdom de Bijbelse 
boodschap heeft te bieden aan de wereld om ons heen. 
 
U bent op de zondag en door-de-week van harte welkom! 
Gemeente-zijn wil zeggen dat we onder Gods leiding iets voor 
elkaar betekenen.  
Daarom is het onze wens dat u mee wilt doen met ons 
gemeentewerk in welke vorm dan ook. 
Uw predikant en de kerkenraad zijn steeds bereid u te helpen. 
 
Wij hopen dat u zich in onze gemeente thuis zult voelen en een 
betrokken lid zult zijn of worden. 
                             
      
De kerkenraad. 
Rijsoord, mei 2017 
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ADRESSEN HERVORMDE GEMEENTE RIJSOORD 

 
Bezoekadres Hervormde kerk en De Hoeksteen: 
Rijksstraatweg 43, 
2988 BA Rijsoord-Ridderkerk. 
Telefoonnummer: 0180 - 427 461 
 
Postadres Hervormde Gemeente Rijsoord: 
Postbus 2045, 
2980 CA Ridderkerk. 
E-mail: scribakerkenraad@hervormdegemeenterijsoord.nl 
             info@hervormdegemeenterijsoord.nl 
 
Pastorie: 
Rijksstraatweg 45, 
2988 BA Rijsoord-Ridderkerk. 
Telefoonnummer: 0180 - 421 395 
E-mail: predikant@hervormdegemeenterijsoord.nl 
 
College van kerkrentmeesters:  
Postbus 2045, 
2980 CA Ridderkerk.  
RABO bankrekening NL91 RABO 0355 4022 46 

ING bankrekening NL65 ING B000 5298 28  
E-mail: kerkrentmeesters@hervormdegemeenterijsoord.nl 
 
Diaconie: 
Postbus 2045, 
2980 CA Ridderkerk.  
RABO bankrekening  NL62 RABO 0355 4927 84  
E-mail: diaconie@hervormdegemeenterijsoord.nl 
 
Internet: 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 
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KERKELIJKE GEBOUWEN 

 
Kerkgebouw: 
Het huidige kerkgebouw is in 1832 gebouwd om de fundamenten 
van de oorspronkelijke kerk uit 1355. Ons kerkgebouw is een 
Rijksmonument. Het verkeert na de restauratie in 2005 in een 
goede staat van onderhoud. U kunt de kerkzaal huren; voor de 
voorwaarden kunt u contact opnemen met onze coördinerend koster 
(zie inlegvel) of met het college van kerkrentmeesters. 
 
Gemeenschapsruimte: 
In 1991 is het huidige bijgebouw “De Hoeksteen” gerealiseerd en in 
2011 opnieuw en eigentijds ingericht. Het gebouw telt 4 zalen en 
een jeugdzolder met twee aparte ruimten. Andere partijen en 
verenigingen maken hier ook gebruik van. Voor inlichtingen en 
afspraken kunt u contact opnemen met de coördinerend koster (zie 
inlegvel). 
 
Voor het onderhoud van de gebouwen en de tuin rond de kerk 
kunnen we rekenen op een groep zeer gemotiveerde en 
gewaardeerde  vrijwilligers. 
Met elkaar vormen zij een klusploeg, een tuinploeg en een 
schoonmaakploeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-5- 

DE EREDIENST 
 
Het hart van het gemeente-zijn is de samenkomst op de eerste dag 
van de week.  
In de kerkdiensten luisteren we samen naar de uitleg en 
verkondiging van het Bijbels getuigenis, belijden we onze schuld, 
bidden we met en voor elkaar en voor anderen, belijden we samen 
het geloof, ontvangen we de sacramenten ter versterking van het 
geloof en zingen we samen Gods lof. 
 
Aanvangstijden: 
Er is 's morgens een kerkdienst om 10.00 uur en 's middags om 
17.00 uur. 
Bij een rechtstreekse radio-uitzending van Radio Ridderkerk is de 
aanvang van de morgendienst om 09.30 uur. 
 
Inzameling der gaven: 
Er zijn tijdens de dienst, voor de slotzang, twee rondgangen om de 
gaven in te zamelen. De eerste rondgang is een diaconale collecte 
en de tweede is voor het werk van de kerkrentmeesters. Bij een 
extra collecte aan de uitgang maakt de kerkenraad de bestemming 
vooraf bekend. Naast de uitgangen hangt een collectebusje 
bestemd voor de zending. 
 
Weekbrief: 
Bij binnenkomst in de kerk krijgt u een weekbrief uitgereikt. Hierin 
staan de gegevens voor de dienst: de bestemming van de collecten, 
de zieken en de activiteiten binnen de gemeente in de komende 
week.  
Mensen die niet in staat zijn om de kerkdiensten bij te wonen krijgen 
op verzoek een exemplaar thuis bezorgd. Wilt u de weekbrief per e-
mail ontvangen, dan kunt u dat opgeven bij de contactpersoon (zie 
inlegvel). 
 
Kerkdienst meevieren in De Hoeksteen: 
Voor diegenen, voor wie het bezwaarlijk is om de dienst in de 
kerkzaal bij te wonen, is er de gelegenheid om de dienst middels 
een TV-verbinding mee te vieren in De Hoeksteen. Ook is daar 
avondmaalsbediening mogelijk. 
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(Terug)luisteren kerkdienst: 
De kerkdienst is rechtstreeks te beluisteren via onze website en op 
kerkdienstgemist.nl; ook nadien blijft dat nog enige tijd mogelijk. 
Voor gemeenteleden, die door omstandigheden niet in staat zijn de 
kerkdiensten bij te wonen, is er ook de mogelijkheid om voor kortere 
of langere tijd door middel van een radioverbinding de diensten van 
onze gemeente te volgen. Hiervoor is alleen een ‘luisterkastje’ 
nodig. Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor 
deze activiteit en heeft een aantal van deze kastjes beschikbaar. 
 
Iedere kerkdienst wordt opgenomen en op verzoek is er een CD van 
te verkrijgen. Op het inlegvel staat vermeld wie de contactpersoon 
daarvoor is.  
 
Ringleiding: 
Er is een ringleiding in de kerk aanwezig voor mensen met een 
gehoorapparaat. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen die tijdens de erediensten in de kerk staan gaan als 
groet van de gemeente naar meestal de oudere gemeenteleden. De 
diakenen verzorgen dit. 

 

Autodienst: 
Voor gemeenteleden die niet op eigen gelegenheid de kerkdiensten 
kunnen bezoeken is er een mogelijkheid om opgehaald te worden. 
Wanneer u hiervan gebruik wilt maken of iemand wilt rijden (door 
middel van een rooster komt dit neer op ongeveer 1 maal per 6 
weken) dan kunt u zich opgeven bij de diaconie. 
 

Onderlinge ontmoeting na de dienst: 
Iedere eerste zondag van de maand na de ochtenddienst 
ontmoeten de kerkgangers elkaar op een informele manier bij een 
kopje koffie in De Hoeksteen. Dit gezamenlijk koffiedrinken vindt 
ook plaats na een kerkdienst waarin kinderen zijn gedoopt, 
ambtsdragers zijn bevestigd of gemeenteleden openbare belijdenis 
van het geloof hebben afgelegd. Ook na een school-, kerk- en 
gezinsdienst, een jeugddienst en bij de opening van het winterwerk 
staat de koffie na de dienst klaar. 
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Kinderoppas: 
Iedere zondagmorgen en op feestdagen is er oppas voor de 
allerkleinsten. In een speciaal ingerichte ruimte staan twee 
vrijwilligers klaar om de kinderen van 0 - 4 jaar op te vangen. De 
kinderen kunnen zich vermaken met het aanwezige 
(baby)speelgoed. Ook is er een box met boxkleed aanwezig. 
Na de collecte en voor de slotzang kunnen de ouders  de kinderen 
weer ophalen; we vinden het van wezenlijk belang dat het gezin bij 
het uitspreken van de zegen weer bij elkaar in de kerk is. 
  
Kindernevendienst: 
Voor kinderen van 4 - 9 jaar is er tijdens de ochtenddienst 
kindernevendienst. In een nevenruimte horen ze op hun niveau het 
evangelie. Bij het verlaten van de kerk (na het gebed voor de preek) 
krijgen zij van de ouderling van dienst een eigen kinderlichtje mee. 
De kinderen komen tijdens het naspel van het lied na de 
verkondiging weer terug in de kerk. Er wordt materiaal gebruikt van 
de stichting “Vertel het maar!”.  
Rondom Advent en Kerst, Lijdenstijd en Pasen en Pinksteren wordt 
er veelal aan een project gewerkt. In de erediensten wordt de 
gemeente hierbij betrokken d.m.v. de weekbrief, een lied of 
verwerking.  
We hopen zo onze kinderen de totaliteit van de kerkdienst te leren 
ervaren en waarderen. 
Het is niet verplicht de kinderen in de leeftijd tussen 4 en 9 jaar naar 
deze nevendienst te sturen. U maakt als ouders met uw kinderen 
zelf de keuze hiervoor. 
 

Er is geen kindernevendienst op: 

 De zondag van de startdienst voor het winterwerk; 

 De zondag waarop een school- kerk- en gezinsdienst wordt 
gehouden; 

 De zondagen tijdens de zomervakantie van de basisscholen. 
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Nevendienst+: 
Op de 1e en 3e zondag van de maand gaan de tieners van 9-12 
jaar, tegelijk met de kindernevendienst, naar hun eigen dienst. Op 
hun niveau wordt een onderwerp behandeld, met een link naar het 
leven in deze tijd. 
We hopen dat de tieners zo een bepaalde band met elkaar 
opbouwen. Voorts denken we ook een brug te kunnen slaan naar 
catechese en jeugdwerk waar zij elkaar kunnen ontmoeten. We 
hopen er zo aan bij te dragen dat deze tieners de overige zondagen 
ook de kerkdiensten blijven of gaan bezoeken. 
 

Jeugddiensten: 
De jeugdraad organiseert in overleg met de predikant de 
jeugddiensten, vier per jaar incl. de startdienst. Het streven is de 
jeugd actief te betrekken bij deze diensten b.v. door hen het thema 
of de liederen te laten aandragen. Op deze manier hopen we alle 
jongeren uit de gemeente te bereiken. 
 
School- kerk- en gezinsdiensten: 
Twee maal per jaar wordt er in samenwerking met de in Rijsoord 
gevestigde CBS “De Klimop” een school-, kerk- en gezinsdienst 
georganiseerd. Deze wordt in het voorjaar in het hervormde en in 
het najaar in het gereformeerde kerkgebouw gehouden. 
 
Bediening van de Heilige Doop: 
Ouders die hun kind(eren) ten doop willen houden, dienen dit 
uiterlijk twee weken voor de bewuste zondag te laten weten aan de 
predikant of de scriba. 
Beide ouders worden op de "doopzitting" verwacht. Deze wordt 
gehouden in de consistoriekamer of bij de ouders thuis. Tijdens dit 
gesprek wordt ingegaan op de betekenis van de doop aan de hand 
van het doopformulier. 
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Bediening van het Heilig Avondmaal: 

 

Viering in de kerk / De Hoeksteen: 
We vieren het Heilig Avondmaal 5x per jaar, 4x op zondag en op de 
avond van Witte Donderdag. Allen die de openbare belijdenis van 
het geloof hebben afgelegd zijn bij de maaltijd des Heren welkom. 
Op de voorafgaande zondag staat de morgendienst in het teken van 
de voorbereiding. Op de Avondmaalszondag wordt het Avondmaal 
zowel in de morgen- als in de middagdienst bediend, terwijl de 
laatste dienst tevens in het teken staat van de dankzegging. 

 

Viering aan huis:  
Wilt u het Avondmaal in verband met een slechte gezondheid thuis 
vieren dan kunt u daarvoor in de week vóór de Avondmaalszondag 
contact opnemen met een diaken.  
  
Biddag en Dankdag: 
Jaarlijks is er in een avonddienst bid- en dankstond voor gewas en 
arbeid. Naar landelijke gewoonte is de bidstond op de 2e woensdag 
van maart, de dankstond op de 1e woensdag van november. 
 
Kerkelijke huwelijksbevestiging en inzegening: 
Wilt u uw huwelijk kerkelijk laten bevestigen en inzegenen dan kunt 
u contact opnemen met de predikant. Het is van belang ruimte te 
hebben voor meerdere gesprekken ter voorbereiding op de 
huwelijksdienst en om tijdig afspraken te maken over de 
beschikbaarheid van de predikant en de kerkzaal. 
  
Rouwdiensten: 
Wanneer u een kerkelijke begrafenis voor de overledene wenst kunt 
u contact opnemen met de predikant. De rouwdienst kan gehouden 
worden in de aula van de begraafplaats of in de kerk. In 
voorkomende gevallen kan een rouwdienst ook thuis worden 
gehouden.  
Wilt u eerst met de predikant contact opnemen voor u verdere 
afspraken maakt! 
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KERKENRAAD 
 
De kerkenraad is het gekozen bestuurscollege dat de belangen van 
onze gemeente behartigt.  
In de kerkenraad zijn de taken verdeeld. 
De predikant, de ouderlingen en de bezoekzusters/-broeders 
vormen het consistorie en zijn belast met de pastorale zorg, de 
diakenen met dienende taken van sociale aard en de 
kerkrentmeesters met de materiële zaken en de ledenadministratie. 
De drie groepen vergaderen apart en hebben een zekere mate van 
zelfstandigheid. Zij brengen verslag uit in de 
kerkenraadsvergadering en hier worden besluiten genomen.  
De kerkenraad vergadert in de regel 1 keer per maand.  
De ambtsdragers worden gekozen uit en door de belijdende leden. 
U kunt daarvoor bij een vacature per ambt personen voordragen; 
ook de kerkenraad zelf kan dit doen. 
 
Beleidsplan: 
Elke gemeente binnen de PKN stelt een beleidsplan op met een 
looptijd van 4 jaar. Ons huidige plan is vastgesteld voor de periode 
2017-2021. Hierin geven we aan welke activiteiten er in de 
gemeente zijn en welke ontwikkelingen we voor de komende jaren 
willen inzetten. U kunt ons beleidsplan vinden op de website; wilt u 
een exemplaar ontvangen, dan kunt u zich wenden tot de scriba. 
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PASTORALE ZORG 

 

Huisbezoek:  
De predikant bezoekt gemeenteleden, begeleidt in crisissituaties en 
legt bezoeken af bij geboorten en huwelijksjubilea. De ouderlingen 
en bezoekbroeders/zusters verzorgen het reguliere huisbezoek aan 
de gemeenteleden die te kennen hebben gegeven daar prijs op te 
stellen. Zij maken daarvoor persoonlijke afspraken.  
Voor meer informatie kunt u de ouderlingen altijd aanspreken; hun 
gegevens vindt u op het inlegvel. 
 

Ziekenbezoek:  
De predikant probeert zoveel mogelijk de zieken thuis en in de 
verpleeg- en ziekenhuizen te bezoeken. Om dit te kunnen doen 
moet hij wel van uw ziek zijn of uw verblijf in het ziekenhuis op de 
hoogte zijn. Wilt u hem er dan bericht van doen? 
Wilt u hem ook berichten als u weer uit het ziekenhuis bent 
ontslagen?  
Bij afwezigheid van uw predikant kunt u ook de scriba of één van de 
ouderlingen bellen. Hun telefoonnummers staan vermeld op het 
inlegvel. 
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VORMING EN TOERUSTING 
 
Catechisaties: 
Voor jongeren die de basisschool hebben verlaten (t/m 18 jaar), 
geeft onze kerk in samenwerking met de plaatselijke Gereformeerde 
Kerk Bijbels onderwijs. Dit onderwijs is erop gericht de kerkelijke 
jeugd meer vertrouwd te maken met de inhoud en beleving van het 
christelijk geloof.  
Uitgangspunt is: samen als predikant en jongeren luisteren naar de 
Bijbel en naar elkaar. Ook luisteren naar andere mensen en 
meningen in de werkelijkheid waarin wij leven. 
Er zijn meerdere groepen; indeling is afhankelijk van leeftijd en 
grootte en kan per jaar verschillen. Elke bijeenkomst duurt ongeveer 
drie kwartier en wordt gehouden in De Hoeksteen. 
 
Jongerengroep 19+: 
Deze groep komt twee-wekelijks bijeen op zondagavond in De 
Hoeksteen, regelmatig in aanwezigheid  van de predikant. 
Ook hier is het doel om contact te maken, te houden en om elkaar 
beter te leren kennen, in het bijzonder waar het gaat om de vragen 
van geloof en leven.  
 
Belijdeniscatechisatie: 
Het programma van deze catechisatie is uiteraard gericht op het 
afleggen van de openbare geloofsbelijdenis. Jij en u kunnen ook 
"vrijblijvend" komen om in de loop van het jaar een beslissing 
hierover te nemen. 
Voor deze catechisatie kunt u contact opnemen met de predikant. U 
kunt hem altijd benaderen voor een gesprek over de betekenis van 
het belijdenis doen.  
Ouderen zijn ook hartelijk welkom.  
 
Bijbelkring: 
Vanaf september tot april komt de Bijbelkring om de 2 weken bijeen 
in De Hoeksteen onder leiding van de predikant. De Bijbelkring 
begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur. 
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Huiskring: 
De huiskring is een bijbelstudiegroep, die voor iedereen open staat. 
De huiskring bestaat uit gemeenteleden, die door gesprekken en 
Bijbelstudie met en van elkaar kunnen leren en groeien in geloof. 
De huiskring wordt maandelijks bij toerbeurt bij één van de leden 
thuis gehouden.  
In de weekbrief wordt gepubliceerd waar en wanneer de groep bij 
elkaar komt. 
 
Leeskring: 
De predikant organiseert voor de gemeenteleden buiten de 
winterperiode een leeskring over een door hem voorgesteld boek. 
 
Gebedskringen: 
Er bestaan twee gebedskringen: een middag- en een avondkring. 
Deze komen om de veertien dagen afwisselend bij elkaar, zodat 
elke kring eenmaal per vier weken wordt gehouden. 
De aanwezigen delen in gesprek met elkaar dankbaarheid, vreugde, 
nood, verdriet en zorg, zowel in hun persoonlijke leven als in het 
leven van anderen, in en buiten de gemeente, plaatselijk en tot ‘aan 
de uiteinden der aarde’. Een vooraf gevraagd kringlid gaat 
vervolgens voor in gebed om het gedeelde samen met de 
aanwezigen voor Gods aangezicht te brengen. Data en plaats van 
samenkomst worden in de weekbrief vermeld. 
 
Nacht van Gebed: 
De zaterdag na Pinksteren besteedt onze kerk aandacht aan de 
vervolgde Kerk. We komen dan vroeg in de morgen bijeen, er volgt 
een presentatie over vervolgde christenen waar ook ter wereld en 
we bidden met elkaar voor hen. Tenslotte ontbijten we samen. 
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JEUGDWERK 
 
Het jeugdwerk wordt gecoördineerd door de Jeugdraad. Hierin 
hebben de jeugdouderling en de leiding van de verschillende 
jeugdactiviteiten zitting.  
Alle activiteiten zijn erop gericht: 

 Jongeren te leren wie God voor hen wil zijn en wat de Bijbel 
te zeggen heeft in hun leven en leefwereld. 

 Jongeren gezelligheid te bieden binnen de muren van de 
kerk. 

De activiteiten zijn afgestemd op de verschillende leeftijden. 
De startdienst van het winterwerk (doorgaans de 3e zondag in 
september) wordt mede georganiseerd door de Jeugdraad.  
 
DIACONIE 
 
Het diaconaat is een verantwoordelijkheid van en een taak voor de 
hele gemeente. Het is dienstbetoon aan de naaste, zowel in de 
eigen gemeente als daarbuiten. De taak van de diakenen is leiding 
te geven aan dit dienstbetoon. Dit doen zij op verschillende 
manieren; zo verzorgen zij de wekelijkse bloemengroet en de 
Paasgroet aan ouderen, zieken en weduwen/weduwnaars in de 
gemeente en ondersteunen zij diverse projecten, plaatselijk, 
landelijk en wereldwijd, waaronder adoptie op afstand van een 
aantal kinderen via de stichting “Woord en Daad”. De opbrengst van 
de Avondmaalscollecte is voor hen bestemd. 
Het benodigde geld verkrijgen zij via: 

 De wekelijkse collecte in de eredienst. 

 De renteopbrengsten van de diaconale gelden. 

 Giften. 
De diaconie heeft nauw contact met de andere kerken in 
Ridderkerk, verenigd in het Interkerkelijk Diaconaal Beraad. Daarin 
is zij gesprekspartner van andere organisaties zoals de burgerlijke 
gemeente, de voedselbank, Sport en Welzijn Ridderkerk. Hierdoor 
is kennis aanwezig waarop u bij uw diaconie een beroep kunt doen. 
Te denken valt aan vragen rondom inkomensondersteunende 
regelingen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of andere 
(praktische) vragen. Deze worden anoniem binnen de diaconie 
besproken en, indien mogelijk, opgelost of doorverwezen. 
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HERVORMDE VRIJWILLIGERSDIENST (H.V.D.)  
 
De H.V.D. bestaat uit gemeenteleden die onder verantwoording 
staan van de diaconie met een eigen bestuur. Eén lid van de 
diaconie is ook bestuurslid van de H.V.D. Het voornaamste doel van 
de H.V.D. is: “OMZIEN NAAR ELKAAR”. Zo gaan zij zeer 
regelmatig op bezoek bij ouderen en alleenstaanden uit de 
gemeente en ook de gemeenteleden die wat langer in het 
ziekenhuis waren opgenomen worden na ontslag thuis bezocht. 
Elk jaar is er in De Hoeksteen voor ouderen en belangstellenden 
een Paas- en Kerstviering met aansluitend een broodmaaltijd. 
Zieken en 75+‘ers krijgen een Kerstattentie. De H.V.D. gaat ook op 
kraambezoek met een cadeautje en brengt een plantje bij mensen 
die nieuw in Rijsoord zijn komen wonen en met onze gemeente 
willen gaan meeleven. Gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen 
op hun verjaardag een bloemetje, gebracht door de bloemist.  
Zo proberen we onze onderlinge verbondenheid als christelijke 
gemeente ook gestalte te geven. 
 
Verjaardagsfonds: 
Wanneer u jarig bent, komt er iemand van de H.V.D. bij u aan de 
deur om u te feliciteren. U ontvangt een felicitatiekaart. Als dank 
kunt u een bijdrage geven aan het verjaardagsfonds.  
Alle kosten voor de activiteiten van de H.V.D. worden betaald uit dit 
fonds. 
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ZENDINGSWERK 
In onze gemeente houden twee commissies zich bezig met werk 
voor de zending: 

 De  zendings- en evangelisatiecommissie die het landelijk 
georganiseerde zendings- en het evangelisatiewerk steunt. 

 De commissie “Samen over de Brug" die zich richt op een 
speciaal project.  

 
Zendings- en Evangelisatiecommissie: 
Zending is de arbeid aan en onder hen die de Bijbelse boodschap 
nog niet kennen. Evangelisatie (inwendige zending) is de arbeid 
onder hen, die van Gods Woord en Zijn dienst zijn vervreemd.  
De zending krijgt op de voor- en najaarszendingszondagen extra 
aandacht in de eredienst. Tweemaal per jaar organiseert de 
commissie een laagdrempelige evangelisatiedienst in een 
middagdienst. Daarnaast organiseert de commissie kindermiddagen 
in de “kleine” schoolvakanties. Jaarlijks werkt zij mee aan de 
Paasevangelisatieactie die in Ridderkerk wordt gehouden. 
Door het organiseren van activiteiten, de jaarlijkse 
zendingscollecten, diverse collecten in de kerk en de 
zendingsbusjes aan de uitgangen van de kerk, probeert de 
zendings- en evangelisatiecommissie zoveel mogelijk geld op te 
halen. Zij steunt daarmee het werk van Kerk in Actie, de G.Z.B. 
(Gereformeerde Zendings Bond) en de landelijke evangelisatie in 
haar Bijbelse zendingsopdracht. 
 
Commissie "Samen over de Brug": 
Deze commissie stelt zich ten doel om financiële steun te geven 
aan kleinschalige humanitaire projecten waarbij directe en 
controleerbare hulp zichtbaar is. 
Dit geld probeert zij bij elkaar te krijgen door het organiseren van de 
"traditionele" fancy-fair rondom de kerk op een zaterdag in mei. 
Zestig procent van de opbrengst is voor het project dat in overleg 
met de zendings- en evangelisatiecommissie en de kerkenraad 
wordt gekozen. Het andere deel is voor het werk van de 
kerkrentmeesters. Eens in de vijf jaar is de volledige opbrengst voor 
de kerk. 
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HERVORMDE VROUWEN GROEP (H.V.G.) 
 
Deze vereniging is voor vrouwen van alle leeftijden. Elke veertien 
dagen komen zij op woensdagavond van 19.45 uur tot ongeveer 
21.30 uur bij elkaar in De Hoeksteen.  
Iedere verenigingsavond start met een Bijbels onderwerp. Na de 
pauze is er met zekere regelmaat een spreker of zijn er activiteiten 
zoals b.v. een quiz of  bloemschikken.  
Kerstfeest wordt samen met de vrouwengroep “Passage” gevierd. 
 
 
COMMISSIE GEMEENTEOPBOUW  
 
De commissie gemeenteopbouw heeft tot taak de kerkenraad te 
adviseren en te ondersteunen bij het voorbereiden en nemen van 
beleidsbeslissingen. De commissie assisteert de kerkenraad bij het 
opstellen en bewaken van het beleidsplan. 
Verder heeft de commissie tot taak de uitgifte en de verspreiding 
van de weekbrief te verzorgen, het beheren van de website, 
alsmede het actueel houden van de gemeentegids en de 
plaatselijke regeling.  
De kerkenraad organiseert twee maal per jaar, in het voorjaar en 
najaar, een gemeenteavond.  
De kerkenraad kan, indien gewenst, rekenen op de medewerking 
van de commissie bij de voorbereiding en uitvoering daarvan. 
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KERKRENTMEESTERS 
 
Het college van kerkrentmeesters is belast met de materiële zaken 
betreffende onze kerkelijke gemeente.  
Het college kan bestaan uit ouderlingen-kerkrentmeester en 
kerkrentmeesters. 
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn lid van de kerkenraad, de 
kerkrentmeesters niet. Zij zetten zich in om alle gelden bijeen te 
brengen en te beheren die nodig zijn voor de voortgang van het 
werk in de gemeente, voor zover niet van diaconale aard. Het geld 
is bestemd voor traktementen, salarissen, het beheer en onderhoud 
van kerk en gebouwen, verzekeringen etc. 
Daarnaast verzorgen zij de afdracht aan de Protestantse Kerk in 
Nederland voor de kosten die de landelijke kerk regionaal en 
landelijk maakt.  
Het benodigde geld verkrijgen zij via: 

 De vrijwillige bijdrage, waarvoor u begin van het jaar een 
formulier krijgt uitgereikt (Actie "Kerkbalans"). 

 De collecten, waaronder de aan huis gehouden 
Adventscollecte. 

 De bijdrage voor het Solidariteitsfonds; hiervoor bieden zij de 
belijdende lidmaten apart een kwitantie  aan. Uit het 
Solidariteitsfonds worden PKN - gemeenten geholpen die 
tijdelijk extra financiële ondersteuning nodig hebben. 

 Giften, bijv. als dank voor een heugelijk feit of anderszins. 
Er is ook een folder beschikbaar betreffende erfstellingen en 
legaten.  
De kerkrentmeesters zijn ook verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie. Wilt u veranderingen in uw leef- of woonsituatie 
aan hen doorgeven en ook of u bij verhuizing lid wilt blijven van 
onze gemeente? 
Wanneer u vragen hebt kunt u altijd bij de kerkrentmeesters terecht. 
Wilt u dat schriftelijk doen, adresseert u dat dan aan de secretaris 
van het college van kerkrentmeesters. 
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KERKBLAD 
 
“Kerkelijk Contact” is een gezamenlijke uitgave van alle hervormde 
wijkgemeenten in Ridderkerk en verschijnt als regel 1x per 2 weken 
(soms 1x per 3 weken). Kerkelijk Contact is het officiële orgaan van 
onze Hervormde Gemeente. Hierin staat al het nieuws van onze 
gemeente vermeld. 
Voor een gering bedrag per jaar blijft u op de hoogte van alles wat 
in onze gemeente leeft. 
Wilt u een abonnement of heeft u vragen over de bezorging? U kunt 
zich dan wenden tot de contactpersoon (zie inlegvel). 
 
 

WEBSITE 
 
De website vindt u op www.hervormdegemeenterijsoord.nl  
U treft er informatie aan over o.a.:  

 Kerk en leefgemeenschap, organisatie, gebouwen en orgel, 
onze adoptiekinderen en de fancy-fair.  

 De geplande activiteiten 

 De kerkdiensten zijn een aantal weken te beluisteren. 

 De weekbrief is in aangepaste vorm op de site geplaatst 
(zonder namen en adressen van gemeenteleden) en ook 
belangrijke publicaties (zoals beleidsplan en deze 
gemeentegids) kunt u er vinden.  

Voor opmerkingen en vragen m.b.t. de website kunt u mailen naar: 
webmaster@hervormdegemeenterijsoord.nl  
 
 

CONTACT 
 
Voor meer informatie over al het voorgaande kunt u zich wenden tot 
één van de contactpersonen zoals aangegeven op het inlegvel: 
“Kerkenraadleden en contactpersonen Hervormde Gemeente 
Rijsoord”.  
Ook kunt u mailen naar: info@hervormdegemeenterijsoord.nl  
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AANVULLENDE INFORMATIE 
 
Passage: 
Passage is een christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging die 
ook een vereniging in Rijsoord heeft. Zij komt op de derde dinsdag 
van de maand bij elkaar in De Hoeksteen. Passage is een 
vereniging van en voor vrouwen met een christelijke levensvisie. 
Vanuit hun inspiratiebron, de Bijbel, zetten ze zich actief in voor 
onze leefomgeving en bespreken ze maatschappelijke 
ontwikkelingen, nationale en internationale vraagstukken.  
De avond begint met het huishoudelijke gedeelte. Na de pauze 
wordt de avond verder verzorgd door een spreker of instelling, 
waarbij een bepaald onderwerp wordt behandeld.  
Voor meer informatie zie inlegvel.  
 

Bejaardensociëteit: 
Woensdagmiddag om de drie weken van 14.00 uur tot 16.30 uur is 
er een bijeenkomst van de bejaardensociëteit in De Hoeksteen voor 
alle bejaarden en belangstellenden. Deze soos is interkerkelijk 
georiënteerd. De middagen worden onder andere gevuld met 
sprekers, dia vertoningen en gezellig samenzijn.  
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Adressen ziekenhuizen en zorgcentra: 
Onderstaand de adressen en telefoonnummers van enkele 
ziekenhuizen en zorgcentra in onze regio. 
 
Ziekenhuizen: 
 
Albert Schweitzer ziekenhuis: 

 

 Locatie Dordwijk   Albert Schweitzerplaats 25 
     3318 AT  Dordrecht 
     Tel.: 078 - 6541111 

 

 Locatie Zwijndrecht  Langeweg 336 
     3331 LZ  Zwijndrecht 
     Tel.: 078 – 6541111 
 
Maasstad ziekenhuis:   Maasstadweg 21 

3079 DZ  Rotterdam 
Tel.: 010 - 2911911 
 

Erasmus Medisch Centrum: 

 

 Centrumlocatie            ’s Gravendijkwal 230 
     3015 CE  Rotterdam 
     Tel.: 010 - 7040704 

 

 Locatie Daniel den Hoed     Groene Hilledijk 301 
      3075 EA  Rotterdam 
      Tel.: 010 - 7040704 
 
Ikazia ziekenhuis:   Montessoriweg 1 
     3083 AN  Rotterdam 
     Tel.: 010 - 2975000 
 
Delta Psychiatrisch ziekenhuis:  Albrandswaardsedijk 74 
     3172 AA  Poortugaal 
     Tel.: 010 - 5031313 
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Zorgcentra: 
 
Riederborgh    Boksdoornstraat 2 
     2982 BC  Ridderkerk 
     Tel.: 0180 - 452 500 
 
Reyerheem    Torenmolen 1 
     2986 GB Ridderkerk 
     Tel.: 010 - 2512025 
 
’t Ronde Sant    Hugo de Groothof 1 
Psychogeriatrisch verzorgingshuis 2984 GK  Ridderkerk 
     Tel: 010 - 2512035 
 
Salem     Vlietlaan 2 
Verpleeghuis    2986 AZ  Ridderkerk 
     Tel: 0180 - 452 152 
 
Het Jasmijnhuis                              Jasmijnstraat 4 
                                                        2982 CK Ridderkerk 
                                                        Tel. 0180 - 852 599 
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 Interieur Hervormde Kerk Rijsoord 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gedenkplaat 400 jaar Hervormde Gemeente 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


