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Kerst
Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?
Ik heb eens gekeken in een oude stal,
daar zag ik een wonder, dat ‘k vertellen zal...
Zeg eens herder, wat heb jij gezien?
‘k Zag een os en ezel bij een voederbak.
’t Was er koud en donker, tocht kwam door het dak.
Zeg eens herder, zag je daar nog meer?
Ja, ik zag een kindje, huilend van de kou
en daarbij stond Jozef die ‘t warmen zou.

In dit nummer o.a.:

herders, als eerste het blijde nieuws van Jezus'
geboorte – door een engel hen bekendgemaakt
terwijl ze buiten bij de kudde zijn: 'Vandaag is in
de stad van David jullie redder geboren. Hij is de
Messias. ..' (Lukas 2, 11). De herders laten het niet
alleen bij de bekendmaking op zich; ze gaan ook
op weg om zelf te 'zien': een wonder in een oude
stal… Zeg eens herder, waar kom jij vandaan, wat
heb jij gezien?
Ook dit jaar mogen we weer de geboorte van Jezus
vieren, Immanuel, God-met-ons als Mens onder
de mensen, geboren klein en kwetsbaar
en tegelijk zo vol van kracht. Vrede is
het ook nu in 2015 nog lang niet voor
iedereen op aarde.
Toch blijven we dit verhaal uit Lukas 2
nog maar steeds jaar in jaar uit lezen,
vertellen en verbeelden; we blijven ervan
zingen – om te blijven geloven, om moed
te houden, om kracht op te doen.

0a,

We mogen Jezus' geboorteverhaal lezen,
vertellen en verbeelden, en we mogen
daarbij ook uitnodigend vragen 'waar
kom jij vandaan, wat heb jij gezien?
vertel het maar, zing het maar…’. Stap
voor stap, couplet voor couplet, in alle
eenvoud.

in

or,
0-

Met deze editie van het kerkblad zitten we volop
in de kersttijd. Wanneer het kerkblad uitkomt,
naderen de Kerstdagen.
We zingen en horen in deze periode in de kerk, in
allerlei vieringen en samenkomsten (en ook thuis)
weer veel kerstliederen.
In het nieuwe liedboek staat een heel scala aan alle
mogelijke kerst- liederen,
bekende en ook minder bekende, oude en ook meer
moderne liederen.
Stuk voor stuk zijn het liederen die geënt zijn op
Jezus' geboorteverhaal uit Lukas 2.
Tussen deze liederen staat ook, tot mijn vreugde,
het oude lied 'Zeg eens herder, waar kom jij
vandaan?': lied 485. Het is een traditioneel kerstlied,
oorspronkelijk afkomstig uit Frankrijk voor zover ik
weet. In het lied wordt door een herder zingend
verslag gedaan, in de vorm van vraag en antwoord,
over wat er gebeurde in die allereerste kerstnacht
en wat er toen wel niet allemaal te zien was.
Deze herder hoort ’s nachts, met nog andere

ADRIAEN JANSZKERK

GROENE TUINKERK

Predikant:

Predikant: Vacant

Ds. J. Schaap, tel. 304 02 33

				

Met de woorden 'laten wij nu allen gaan
tot Hem alleen…' eindigt lied 485. Dit is
een oproep waarmee we ook vandaag de dag direct
in het hart van het hele kerstgebeuren zijn. Ja,
laten we gaan tot Hem, wie we ook zijn en hoe het
ook met ons is. Want bij Hem is er Licht, warmte,
liefde, geborgenheid. Een wonder, van Godswege,
nog altijd…
Zeg eens herder, zag je soms nog meer?
'k Zag toen dat Maria ‘t kind in d’ armen nam.
Os en ezel keken, ook een heel klein lam.
Zeg eens herder, is het lief en schoon?
Schoner dan het zonlicht, schoner dan de maan,
schoner dan de hemel, waar de sterren staan!
Zeg eens herder, heeft het iets gevraagd?
Ja, het vroeg om liefde, schatten vraagt het geen.
Laten wij dan allen gaan tot Hem alleen.
Gezegende Kerstdagen!

Ds. Hermie Hummel
Groene Tuinkerk, bijstand in het pastoraat

PELGRIMSKERK
Predikant:
Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
06-401 782 43

Kerkdiensten
zie pagina 2
Gezamenlijke berichten
zie pagina 2 en 3
Berichten Groene Tuinkerk
zie pagina 3 en 4
Berichten Hervormde Gemeente
zie pagina 4
Berichten Adriaen Janszkerk
zie pagina 5
Berichten Pelgrimskerk
zie pagina 5, en 6
Nieuws uit Sonneburgh
zie pagina 7
Kerk & Samenleving
zie pagina 7 en 8

REDACTIE
Adriaen Janszkerk:
Annet de Ruiter-Milikan,
Benedenrijweg 349, 3077 CH
tel. 413 76 69 redactie.ajk@gmail.com
Pelgrimskerk:
Germa van Veen, Dalenoord 83, 3079 ZA
kerkblad.pk@hervormdijsselmonde.nl
Groene Tuinkerk:
Corrie Melenberg-Schop,
Cadetstraat 9, 3077 BT
tel. 482 98 71 hans.corrie@hotmail.com
Eindredactie: Fredy Bal-Rietveld,
Tongelaarweg 7, 3077 TB, tel. 483 21 47
fredyrietveld@hotmail.com
WIJZE VAN BETALING voor
HERVORMD IJsselmonde:
IBAN Rek. nr.: NL12INGB 0000031620
met vermelding ‘Bijdrage kerkblad’.
e-mail: ledenadm.hij@gmail.com
GEREFORMEERD IJsselmonde:
Giro rek. nr. NL10INGB0000188602
Bank rek. nr. NL09RABO0159096480
m.v.v. ‘abonnement kerkblad’.
V.V.B. administratie: K. Telleman
Koninginneweg 169, 3078 GM,
tel. 482 81 47 e-mail: ktelleman@live.nl
ADMINISTRATIE EN DRUK
Holland Productions b.v., Wilhelminastraat
12a, 3271 BZ Mijnsheerenland,
tel. 0186-57 18 80, fax 0186-57 40 77;
kerkbladen@gmail.com
Advertenties Opgave tot uiterlijk donderdag
6 dagen voor verschijning vóór 12.00 uur
aan de uitgever.
UW KERKBLAD NIET ONTVANGEN?
Groene Tuinkerk : tel. 482 62 86
Adr. Janszkerk : tel. 482 25 15
Pelgrimskerk
: tel. 482 08 49

INLEVEREN
KOPIJ

Kopij voor de volgende editie van
«Kerk in IJsselmonde« (nr. 1 jaargang 9), te
bezorgen bij het redactieadres van uw wijk.
Inlevering kopij uiterlijk
MAANDAG 3 JANUARI A.S.
vóór 18.00 uur
In bovengenoemde uitgave worden o.a. de
zondagen 17, 24 en 31 januari vermeld..
Redactie
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kerkdiensten

*) Kinderoppas
GEBOUW

Woensdag 16 december 2015

20 DECEMBER

**) Kindernevendienst

3 JANUARI 2016

27 DECEMBER

10 JANUARI 2016

Vierde Advent
ADRIAEN

10.00 uur:

JANSZKERK

Dhr. R.L. Antes

*)**)

10.00 uur:

*)**)

Ds. A.L.A. den Besten

Kasteelweg 50

10.00 uur:

*)**)

Ds. J. Schaap,

10.00 uur:

*)**)

Dhr. M. van Welie

Koffie drinken na de dienst

10.00 uur:

10.00 uur:
*)**)
Ds. L. Wullschleger,
Amersfoort

Ds. W. Praamsma,
Rotterdam

Ds. J. Slager

GROENE TUINKERK

10.00 uur:

10.00 uur:

10.00 uur:

10.00 uur:

Groene tuin 353

Ds. P.A. van Genderen,
Alblasserdam

Kand. Johan Bos,
Ridderkerk

Ds. H.D.J. Stolk, Breda

Mw. ds. H.P. Hummel,

Collecte:Diaconie

Collecte: Kerk

Collecte: Kerk en
Kerkelijke Activiteiten

viering
heilig Avondmaal

PELGRIMSKERK
Reyerdijk 51

10.00 uur:

*)**)

Koffie drinken na de dienst

Nw SONNEBURGH
Ravenswaard 5

Ziekenhuis
SMEETSLAND

10.00 uur:

*)**)

Ds. J. Slager,
voorb. heilig Avondmaal

Koffie drinken na de dienst
(Nieuwjaarsreceptie) en
Wereldwinkel

Collecte: Kerk en
Werelddiaconaat

10.00 uur:

10.00 uur:

10.00 uur:

10.00 uur:

Ds. K. Vogelaar

Ds. W.H. van Boeijen

Dhr. R.L. Antes

Ds. A.L.A. den Besten

10.30 uur:
Kand. M. Boot,
Nw. Lekkerland

MEERWEIDE

MAASSTAD

*)**)

10.00 uur:
Mw. pastor
D. van der Hijden

10.00 uur:
Dhr. A. Besems

10.00 uur:
Ds. C. van der Niet

10.00 uur:
Ds. C. van der Niet

11.00 uur:
Mw. ds. J.M. de Vries

11.00 uur:
Mw. ds. J.M. de Vries
(Kerst)

KERKDIENSTEN TIJDENS DE FEESTDAGEN
GEBOUW

24 DECEMBER

25 DECEMBER

31 DECEMBER

1 JANUARI 2016

KERSTNACHT

EERSTE KERSTDAG

OUDEJAARSDAG

NIEUWJAARSDAG

ADRIAEN

22.00 uur:

10.00 uur:

19.00 uur:

JANSZKERK

Ds. J. Schaap, m.m.v.

Ds. J. Schaap

Zie Pelgrimskerk

Kasteelweg 50

'Betouched'

Dienst in
Groene Tuinkerk

PELGRIMSKERK

22.00 uur:

10.00 uur:

19.00 uur:

10.30-11.00 uur

Dienst
in Groene Tuinkerk

Nieuwjaarsviering

Reyerdijk 51

GROENE TUINKERK
Groene tuin 353

Ds. J. Slager, m.m.v.

Ds. J. Slager,

Chr. gem. koor 'Song
of Praise' en koor
'Zingt des Hoogsten eer'

Gezinsdienst met
Gemeente muziekgroep

geen dienst

10.00 uur:

19.00 uur:

Mevr. ds. H.P. Hummel

Ds. J. Slager

en
ontmoeting

Zie Pelgrimskerk

Ravenswaard 5
MEERWEIDE

Za. 19 december
14.00 uur: Mw. ds.
E.A. van Halsema,

9.45 uur:

15.00 uur:

Dhr. R..L. Antes

Dhr. R.L. Antes

geen dienst

geen dienst

geen dienst

10.00 uur:

geen dienst

geen dienst

geen dienst

kerstviering met koor

MAASSTAD
Ziekenhuis

geen dienst

LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU
Kasteelweg 50, 3077 BN Rotterdam
email: ledenadm.hij@gmail.com
DIACONIE
Secretaris: M.A. Engelbracht,
Dijkje 22, 3077 CL tel. 0180-41 81 04
e-mail: diaconie@hervormdijsselmonde.nl
Adm. diaken: S. Vink - de Ruiter
Zwijnsbergenweg 56
3077 PW 010-842 48 19
e-mail: diaconie@hervormdijsselmonde.nl
Rekeningnr. diaconie NL30 INGB 0002 7781 42
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Secretaris: B. de Ruiter,
Benedenrijweg 349,
3077 CH, tel. 413 76 69.
Vrijwillige bijdrage/kerkbalans
NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften:
NL12 INGB 0000 0316 20
Collectebonnen
NL78 INGB 0003 6819 00
Correspondentie-adres: Reyerdijk 51,
3079 NC Rotterdam. (Pelgrimskerk)
Penningmeester: Dhr. J. Gorter
Zuider Kerkedijk 245, 3079 PA
Tel.: 06 53 792 023
e-mail: hans.jgorter@gmail.com
HERVORMDE BEGRAAFPLAATS
Benedenrijweg 489, 3077 CJ,
tel. 06 135 565 85.
Opzichter: W.P. v.d. Jagt.
Website: www.hervormdijsselmonde.nl
Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
e-mail: info@adriaenjanszkerk.nl
NL49 INGB 0000 2258 27
Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 06 - 52 45 26 56
E-mail: ooreb006@planet.nl
Kerkgebouw: Groene Tuinkerk,
Groene tuin 353, 3078 KG, tel. 482 49 56.
Kosters: Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en
Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk:
Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN

Collecte:'Kinderen in de Knel'
Nw SONNEBURGH

HERVORMDE GEMEENTE

KERKENRAAD
Preses: Ds. J. Slager, tel. 482 42 08
of 06 401 782 43
Scriba: Mevr. H. Schreuder,
J. Dammassestraat 51, 3078 HM,
tel. 482 68 31
e-mail: scriba@hervormdijsselmonde.nl

GEREFORMEERDE KERK

m.m.v. koor Kairos

geen dienst

CENTRALE
GEGEVENS

Ds. C. van der Niet

GEZAMENLIJKE BERICHTEN
K E R S T Z A N G

Hebt u niemand om kerst mee te vieren of vindt u het gezellig dit met ons te doen,
kom dan op eerste kerstdag naar de Kerstherberg!
Deze keer zal de kerstherberg plaatsvinden in het gebouw van:
Pameijer AC Kreileroord, Kreileroord 222.
Inloop vanaf 12.30 uur. Kerstbuffet om 13.30 uur tot 16.30 uur.
U kunt meer informatie krijgen of u opgeven bij Hennie Schreuder, 010-482 68 31
of kerstherberg@gmail.com
Opgeven kan tot uiterlijk 20 december.
Er is ook nog hulp nodig op de dag zelf om alles goed te laten verlopen, graag aanmelden hiervoor op bovenstaand adres.

OP EERSTE KERSTDAG
‘S MORGENS
OM 8.00 UUR
IN DE DANIEL DEN
HOEDKLINIEK
Iedereen wordt hierbij van
harte uitgenodigd
om mee te komen zingen!!

Bijdragen Kerk (VVB enz.):
NL10INGB0000188602 of
NL09RABO0159096480
Diaconie: NL61 INGB 0000 2056 29
Zending: NL32 INGB 0000 5634 99
Samenwerkingsproject
Herv./Geref. Diaconie:
NL48INGB0003065714
Kerkradio: NL44INGB0003173941
Verjaardagsfonds: NL10 INGB 0000 1886 02 of
NL09 RABO 0159 0964 80
t.n.v. Gereformeerde kerk R’dam IJsselmonde
te Barendrecht o.v.v. Verjaardagsfonds

Kerkblad van en voor de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-IJsselmonde

Bijbelleesrooster NBG 2015
wo 16 dec.
do 17 dec.
vr 18 dec.
za 19 dec.

1 Tessalonicenzen 4:13-18
1 Tessalonicenzen 5:1-11
1 Tessalonicenzen 5:12-28
Psalm 145

zo
ma
di
wo
do
vr
za

Micha
Micha
Micha
Micha
Lucas
Lucas
Lucas

20
21
22
23
24
25
26

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

zo 27 dec.
ma 28 dec.
di 29 dec.
wo 30 dec.
do 31 dec.
vr 1 jan.
za 2 jan.
zo
ma
di
wo
do
vr
za

3
4
5
6
7
8
9

jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.
jan.

5:1-5
5:6-14
6:1-8
6:9-16
2:1-14
2:15-21
2:22-35

Lucas 2:36-40
Lucas 2:41-52
Micha 7:1-7
Micha 7:8-13
Micha 7:14-20
Numeri 6:22-27
Psalm 84
Exodus 1:1-14
Exodus 1:15-22
Exodus 2:1-10
1 Korintiërs 7:1-11
1 Korintiërs 7:12-24
1 Korintiërs 7:25-40
Lucas 3:1-14

zo 10 jan. Lucas 3:15-22
ma 11 jan. Lucas 3:23-38
di 12 jan. Lucas 4:1-13

Herv./Geref.
Samenwerkingsproject
Werelddiakonaat
De afgelopen periode mochten we van
u de volgende bedragen ontvangen:
Giften: 4 x € 18,15 en 1 x € 50,-.
Heilig Avondmaalscollecten Groene Tuinkerk: € 171,35 en € 127,15.
De totale stand voor het huidige project, hulp aan weduwen in Nigeria, bedraagt nu € 453,92.

Naast de opbrengst van de Heilig
Avondmaalscollecten uit de Groene Tuinkerk kunt u natuurlijk ook rechtstreeks
uw gift aan ons Samenwerkingsproject
0a, overmaken.
Dit kan op IBAN NL48INGB0003065714
t.n.v. Samenwerkingsproject Herv. Geref
in Diaconie.
Alle gevers hartelijk dank!
or,
Roy de Bruin

0-

pagina 3

Kerstviering

Zingen in Ikazia
Het is een traditie geworden: op kerstochtend
met een groep vrijwilligers
kerstliederen zingen in het
trappenhuis van het Ikazia
Ziekenhuis.

voor senioren en belangstellenden

Voor de patiënten die met kerst in het ziekenhuis
zijn opgenomen is dat een bijzondere belevenis.
Maar ook de zangers vergeten dit niet snel. Wij
nodigen u dan ook hartelijk uit om te komen
zingen op 25 december om 7.30 uur ’s ochtends.
Vanaf 7.15 uur bent u welkom voor koffie of thee
met iets lekkers in het restaurant.
Graag tot dan!
ds. A.H. Tamminga (010 297 52 86)
ds. J.A.P. Vlasblom (010 297 52 85)

M

et elkaar het Kerstfeest vieren. Zingen, luisteren,
dingen horen en zien die je raken. Een heerlijke en
gezellige maaltijd genieten. Dat alles kunt u verwachten
van de Kerstviering voor senioren en belangstellenden.
Deze wordt dit jaar gezamenlijk aangeboden door de
Groene Tuinkerk en de Pelgrimskerk.
Bij deze nodigen we u uit om ook te komen. De uitnodiging
staat open voor iedereen, dus ook als u geen lid bent van
de(ze) kerken!
De Kerstviering vindt D.V. plaats op:
Dinsdag 15 december 2015
Plaats:
De Pelgrimskerk, Reyerdijk 51

KERSTSAMENZANG

Tijden:

Zondag 20 december a.s.
organiseert de Contactgroep van Kerken dit jaarlijks evenement in de Adriaen Janszkerk aan de
Kasteelweg 50.
Aanvang 16.00 uur.
Medewerking wordt verleend door:
De Zanggroep Nova Cantica o.l.v. Arie v.d. Pol
Chr. Fanfarecorps IJsselmonde
o.l.v. Arnold Zwijgers
De Fluitkids o.l.v. Marion van Kapel
Organist: Arie van der Pol

Opgeven (vóór 12 december):
Bij mw. P.L. van Oers, tel. 010-482 79 36, of
Bij mw. J.C. Neele-Kleinbloesem, tel. 010-482 0 607 /
afneele@freeler.nl
Bij mw. Elly Oorebeek, tel. 06-17 73 37 19 /
elly.van.poppel@kpnmail.nl
Wilt u zich opgeven en ook worden opgehaald
en thuisgebracht?
Bel dan: dhr. W. Klapwijk, tel. 010-482 9 067/
wim.klapwijk@kpnplanet.nl

Meditatie: Mevr. ds. Anja de Vries
U/jij bent van harte uitgenodigd om te luisteren
naar en zingen van bekende kerstliederen.

We zien u graag op 15 december!
Nodigt u gerust ook anderen uit!

Van de voedselbank
Dankuwel voor alle bijdragen die we in het afgelopen jaar van u mochten ontvangen. Elke week
kunnen we extra levensmiddelen uitdelen.
Van uw financiële giften kunnen we iets kopen wat
bijna nooit in de pakketten zit, zoals wasmiddel, toiletpapier, melk, een hele kip, koffie, aardappelen etc.
Namens alle cliënten en vrijwilligers bedankt en
goede en gezegende feestdagen toegewenst.
Wensboom
Op zaterdag 12 december staat vanaf 10.00 uur de
Wensboom in Winkelcentrum Keizerswaard.
De boom is versierd met 'sterren' met een speelgoed wens van kinderen van de 3 voedselbanken
in IJsselmonde.
Riet Schenkeveld

Welkom: Vanaf 10.00 uur
de viering begint om 10.30 uur.
Einde: Omstreeks 13.30 uur.

'De voorbereidingsgroep Kerstviering
Pelgrimskerk en Groene Tuinkerk'
Boodschappenpakket voor de voedselbank
 anaf begin oktober hebben we met heel
V
veel mensen COOP-zegels gespaard om
zoveel mogelijk boodschappenpakketten
te verzamelen voor de voedselbank.
En dat is goed gelukt
Zes pakketten zijn het geworden en daar willen we u namens de
cliënten van de voedselbank heel hartelijk voor bedanken.
Bij het persoonlijk ophalen van zegels kregen we ook geld mee.
Van mevr. S. € 50 voor de voedselbank en van familie M. €10 voor
de diaconie.
Heel hartelijk dank.
Wouda Jongenotter en Wil van der Pol

VANUIT DE KARTREKKERSGROEP
‘Hei-dag’ gezamenlijke kerkenraden
Zaterdag 28 november ontmoetten de kerkenraadsleden van de Adr. Janszkerk, Pelgrimskerk en
Groene Tuinkerk elkaar in de Groene Tuinkerk.
De dag werd geleid door mevr. Lydia Roosendaal,
gemeenteadviseur en procesbegeleider vanuit de
PKN. Zij zal ons de komende periode ondersteunen
in het zoeken naar een mogelijke gezamenlijk begaanbare weg voor de toekomst.
Het doel van de dag was dat kerkenraden kennis
maakten met elkaar als gemeente alsook persoonlijk.
Door de manier waarop Lydia de verschillende onderdelen van het programma had uitgewerkt, lukte
die kennismaking op een goede en prettige manier.
Onder het thema 'tel je zegeningen' hebben wij de

goede dingen die we wisten van elkaar benoemd
waaruit bleek dat we elkaar toch redelijk goed kenden
als kerken op IJsselmonde.
Belangrijk om te ontdekken, want tijdens deze zoektocht
naar een eventuele samenwerking moeten we ons wel
heel erg in elkaar verdiepen.
Belangrijk onderdeel was het geloofsgesprek, dat hebben we in groepen gedaan aan de hand van 3 bijbelgedeelten over Jakobs worsteling bij de Jabok, over de
Emmausgangers en een gedeelte uit Handelingen over
het ontstaan van de eerste christengemeenschap.
Hierbij gingen we in gesprek wat er in deze Bijbelgedeelten
ons persoonlijk aanspreekt en over wat we hierin
belangrijk vinden voor de beleving van ons geloof.
Ook bespraken we hoe we dit als gemeente nu vormgeven en wat we hierin belangrijk vinden.

Na de lunch hebben we overzichtelijk gemaakt op
welke manieren we nu samenwerken en hoe
we dit in het verleden hebben gedaan.
Vervolgens hebben we gekeken welke thema’s
belangrijk zijn om te kijken welke vorm van
samenwerking mogelijk is voor de toekomst.
Vanuit beide kerkenraden is een kartrekkersgroep samengesteld die onder leiding van Lydia
Roosendaal de komende tijd deze thema’s met
elkaar zullen bespreken om zo overeenkomsten
en knelpunten te ontdekken en dit terug te
koppelen aan de kerkenraden.
Namens de kartrekkers gaan wij u de komende
tijd op de hoogte brengen over de voortgang
van het proces.
Lydia van Heiningen en Fredy Bal

BERICHTEN GROENE TUINKERK
VANUIT HET PATORAAT
Op 19 november jl. is op de leeftijd van 92 jaar overleden Elizabeth Miedema-Roodnat. De laatste jaren van
haar leven woonde zij in Sonneburgh.
Op 24 november is er een afscheidsdienst geweest in de
aula van de Zuiderbegraafplaats, waarin de geestelijk
verzorger ds. Den Besten voorging. Daarna is zij naar
haar laatste rustplaats gedragen.
Zij vertelde mij ooit dat zij uit een groot gezin kwam en
als oudste dochter al vroeg moest helpen met zorgen in
het gezin. Haar handen hebben tijdens haar leven veel
werk verzet.
Zij mag nu rusten na alle gedane arbeid. Wij wensen
allen die rouw dragen om haar heengaan veel sterkte en
Gods nabijheid toe.
Willemien Meijboom

Na een bezoek in het Maasstadziekenhuis
liep ik naar de auto en ontmoette tot mijn
verrassing mevr. Den Hoedt. Zij vertelde heel blij
dat haar man is thuisgekomen uit het vroegere
Antonius en dat ze intussen ook verhuisd zijn.
Wij delen haar blijdschap dat haar man na vele
weken ziekenhuis en revalidatie weer thuis
mocht komen.
Van harte sterkte toegewenst.
Mevr. Bode, wonend in de Twee Bruggen is
nog zwak maar zat weer aan de tafel op haar
oude plek.
We wensen haar van harte verder herstel toe.
Mevr. Trapman is vorige week opgenomen in
het Ikazia ziekenhuis.
Ook haar wensen we sterkte en verder herstel.

KERK IN IJSSELMONDE
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Mevr. Schuitema was een paar dagen opgenomen
in het Ikazia ziekenhuis maar mocht weer naar haar
huis terugkeren.
Ik wens alle mensen die ziek zijn, ook de niet
genoemden, Gods nabijheid toe.

Advent

Hij zoekt je, maar hoe merk je dat? (Joke Verweerd)
Het hoeft niet groot of groots,
Het hoeft niet bijzonder of opzienbarend,
Je hoeft niet vooraan te staan
Je hoeft niet op te vallen. Hij weet je altijd te vinden.
Er wordt geklopt terwijl je niemand verwacht.
Je denkt misschien: wat nu weer?
Je vraagt: Wie?
Je opent de deur, zijn schaduw valt over de drempel.
Wat doe je? Een stap terug om ruimte te maken
zodat Hij binnen kan komen?
Hij!
Hij komt zelf
Er staan geen mensen te juichen
Geen dranghekken of rode loper,
Geen poespas of bombarie.
Hij komt en Hij ziet je, het wordt stil in je.
Hij steekt zijn hand uit.
Dat is een vraag.

woensdag 16 december 2015

VANAF HET DIJKJE

KERKELIJKE STAND

Ouderenpastoraat
Het bezoekwerk gaat door, al zal het nog wel
geruime tijd duren voordat alle gemeenteleden
ouder dan 70 - die daar prijs op stellen - bezocht
zijn… Tijdens de pastorale bezoeken horen we
veel (levens)verhalen, met vaak ook heel kostbare
momenten daarin…

Berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk
indienen en adresseren aan:
Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk, Groene tuin 353,
3078 KG Rotterdam.

Gift
Ontvangen bij een pastoraal bezoek, van mw. M:
€ 20,- bestemd voor het ouderenpastoraat
Kerstviering senioren en kerstmorgendienst
Terwijl ik dit schrijf, ligt de senioren-kerstviering
van 15 december nog voor ons. We hopen op een
goed samenzijn met elkaar. In de kerkdienst op
kerstmorgen (25 december) hoop ik de voorganger
te zijn. Voorbereidingen voor deze dienst zijn ook
in gang gezet.
Temidden van alle lief en leed wens ik u, ook langs
deze weg, graag gezegende kerstdagen toe!

Overleden:
Elizabeth Miedema – Roodnat
geboren 27 oktober 1923, overleden 19 november 2015.
Mw. Miedema woonde Ravenswaard 91. (sectie 05)
Maria Adriana Smit - Hagendijk
geboren 13 april 1944, overleden 2 december 2015.
Echtgenoot van Dhr. W. Smit, Bovenstraat 187.
(sectie 01)

Verhuisd binnen de gemeente:
Dhr. G. Lesage, van Stormerdijk 9, (sectie 09)
naar Grote Hagen 212. (sectie 05 Meerweide)
Mw. K.A. Strelow, van Tongelaarweg 127, (sectie 01)
naar Groene Tuin 189. (sectie 02)
Fam. den Hoedt, van Vegelingsoord 16, (sectie 10)
naar Backershagen 74. (sectie 04)

Ik sluit af met een tekst van Hans Bouma uit zijn
boekje Licht dat doorbreekt’:

Wie de vraag stelt is kwetsbaar, je herkent dat
Hij loopt het risico, omdat Hij jou graag gelukkig
ziet,
Dat ontroert je, het is zo menselijk.
Hij komt daarmee zo dichtbij, je voelt je begrepen.
Rust, je zou het vrede noemen.
Jezus!
Dat Hij gekomen is voor ons
Het blijft een wonder

Bijdragen, Giften en Kerkblad 2015

Wat betekent ze nog – die oude vrouw die daar
woont? Ze kan nauwelijks nog lopen. En ze is bijna
blind. Zeer veel betekent ze. In haar binnenste
brandt een vuur, dat onuitwisbaar is: het vuur van
de hoop. Nog altijd droomt ze van vrede. Gelooft
ze in een stralende toekomst. Ze is onmisbaar.
Uit haar handen komt niets meer, uit haar hoofd,
uit haar hart des te meer. De wereld kan er niet
zonder…
ds. H.P. Hummel

Het loopt al weer snel naar het einde van het
kalenderjaar. Veel leden van onze gemeente
hebben de door hen gedane toezegging bij de
Kerkbalans van 2015 aan de kerk overgemaakt.
Mocht dat in uw geval nog niet zijn gedaan dan
verzoeken wij u vriendelijk uw bijdrage of gift nog
dit jaar te storten.
Elke drie weken ontvangt u een kerkblad vol
met informatie over het kerkelijk leven van onze
gemeenten in de wijk Rotterdam-IJsselmonde.
Een belangrijk en onmisbaar communicatiemiddel
tussen de kerk en haar leden. Voor dit blad vragen
wij u een jaarlijkse bijdrage van slechts € 15,-.
Bent u er nog niet aan toe gekomen om het
bedrag over te maken dan verzoeken wij u uw
bijdrage voor dit jaar te storten op banknummer:
NL10INGB0000188602 onder vermelding Kerkblad
2015. Alvast hartelijk dank.

In memoriam Sipke van der Land

En nu wij
Zoveel eeuwen leven mensen al naar Kerstmis toe;
zoveel woorden van belofte: eindelijk vrede, zijn al
gesproken.
'Een wereld vol vrede, een wereld zonder geweld….
ach kom
En we vergeten dat wij worden gevraagd om
toekomst te maken, vrede hier en daar, dat wij
worden uitgedaagd om bruggen te bouwen naar
elkaar.
Kerstmis is een feest dat gevierd mag worden,
er zit een gedachte van hoop en troost in en dat
spreekt me aan en is meer dan de moeite waard.
Ik wens iedereen dan ook graag een gelukkig en
gezegend kerstfeest toe.
Willemien Meijboom

VERVOER NAAR DE KERK
Zondag 20 dec. De heren J. van Hengel,
J. Verschoor en dhr. J. Quak
Vrijdag 25 dec. De heren J. Jongenotter,
A.J. Kooiman en A. van Splunter
Zondag 27 dec. De heren J.W. Kreuk, J. van
Strien en mw. D. van Hengel
Do
1 dec. Mw. R. van der Plas en de
heren R. de Bruin en M. Gille
Zondag 3 jan. De heren J.M. Tims, J. Oorebeek en mw. A. van der Meer
Zondag 10 jan. De heren J. van Hengel,
J. Verschoor en dhr. J. Quak

Op 22 november jl.
is Sipke van der Land overleden
Hij was een bekend en gezien spreker op TV,
bij forums, openluchtdiensten en
schrijver van vele boeken en
is enige jaren bij
ons als gast voorgegaan in kerkdiensten.
Zijn passie voor het Woord,
de zending en diaconaat vormen
belangrijke thema’s in zijn boeken.
Ook zijn werk voor de
stichting 'Mensenkinderen' is bekend
buiten onze landgrenzen.
Een uitspraak van Sipke van der Land zegt alles
over zijn totale werk in zijn leven:
'Als je één keer de smaak van de Bijbel
goed te pakken hebt,
krijg je er nooit genoeg van'.
Wij wensen zijn familie en vrienden Gods troost
en zegen toe.
Namens de kerkenraad van de Groene Tuinkerk,
J. Oorebeek

De penningmeester, Mees Hoogerwerf

Bloemendienst

De bloemen gingen de afgelopen
weken naar:
Mw. Haak, 80 jaar,
Mw. Schreurs, 85 jaar,
Mw. De Jong, 93 jaar.
Fam. De Jong, Schinnenbaan 47, kregen bloemen
omdat zij op 7 december 50 jaar getrouwd waren.
Door de gemeente werden zij allen van harte
gefeliciteerd.
Met vriendelijke groet,
Joke Busse en Elly Oorebeek

DAGWIJZER
Alle activiteiten vinden plaats in de Groene Tuinkerk, tenzij
anders vermeld. Vergaderingen:
4 jan 09:30 uur

Dagelijks Bestuur

11 jan 19:45 uur

College van Kerkrentmeesters

11 jan 19:45 uur

Pastorale Raad

18 jan 19:45 uur

Contactraad

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE
COLLECTEN
Omschrijving

KERKELIJK BESTAND
A.J.K.

P.K.

Diaconie

95,65

135,80

Kerkrentmeesters

93,45

139,80

Zondag 15 november 2015

Middagsamenkomst

113,25

Zondag 22 november 2015
Diaonie

149,37

118,87

Kerkrentmeesters

140,50

131,00

Cadenza

120,50

Zondag 29 november 2015
Diaconie

128,45

148,20

Kerkrentmeesters

426,20

179,55

Kerkbusje

24,50

U kunt uw berichten voor het Kerkelijk Bureau
schriftelijk indienen:
Kerkelijk Bureau, Kasteelweg 50,3077 BN Rotterdam.
En via de e-mail: ledenadm.hij@gmail.com.
Overleden:
Dhr. IJ. Groenendijk, Prinsendijk 10, 3079 TG
Mevr. P. Rietdijk, Ravenswaard 425, 3078 PR
Mevr. L. Persijn-Koot, Klamdijk 121, 3079 EZ
Mevr. A. Schrijvershof, Sluiskreek 366, 3079 BD
Mevr. M. Verwaal-Mekkes, Grote Hagen 5, 3078 AB
Mevr. I. v.d. Hout-Melger, Oosterse Tuin92, 3078 EX
Mevr. D.W.C. Olij, Zuiddiepje 48, 3077WH
Mevr. P. W. Blok-v.d. Berg, Grote Hagen 98, 3078 RC
Dhr. G. vd. Sluijs, Veenoord 330, 3079 NM
Mevr. T.G. Both-Baars, Ravenswaard 445, 3078 PR
Vertrokken:
Mevr. H.D. Büscher-Diepenhorst, Ravenswaard
Dhr. R. Rijkers, van Hardenbroekstraat
Dhr. S. Baans (zoon) Hannekemaaierweg
Dhr. H. Olofsen, Ravenswaard

Mevr. A.J. Franken-Versluis, Ravenswaard

Verhuizing:
Fam. Pols-Ippel, Quadenoord,
nieuw adres: Hordijk 9, 3079 DD
Mevr. S.M.M.M. Chatté, Elzenoord,
nieuw adres: Elzenoord 43, 3079 LA
Mevr. J. Koedood-de Vries, Kromme Hagen,
nieuw adres: Grote Hagen 98, 3078 RC
Fam. Paul, Hordijk, nieuw adres:
Rijksstraatweg 137, 2988 BC Ridderkerk
Mevr. A.B. Houtman-v.d. Wel, Kromme Hagen,
nieuw adres: Huniadijk 251, 3079 EG

Dagboekjes
De jaarlijkse dagboekjes 2016 zijn weer gearriveerd.

Zij die graag een boekje willen ontvangen via de diaconie kunnen zich melden bij:
• Voor Meerweide: Mevr. Schras tel. 483 00 49
• Voor Sonneburgh: Mevr. Bosch tel. 483 04 04
• Voor de Adr. Janszkerk: Mevr. Jumelet 482 04 32
• Voor de Pelgrimskerk: Dhr. Vlot tel. 482 41 62
Voor verdere vragen kunt u altijd contact opnemen
met Arie Vlot tel 482 41 62.
Met vriendelijke groet namens de diaconie, Joke Vlot

