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Contactgegevens Protestantse Gemeente te Bolnes 
 

◼ Kerkgebouw ‘Kerk aan de Maas’ 

Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk, 0180 - 418 508 
Website: www.pgbolnes.nl  
 

◼ Pastor/opbouwwerker:  

Mw. M. (Ria) Keijzer-Meeuwse, 070 - 3191 938 / 06 - 5022 8250, 

ria.keijzer@casema.nl 

 

◼ Voorzitter:  
Dhr. H.P. (Henk) den Breejen, 010 - 4790357 / 06 - 4887 2281 
hpdenbreejen@planet.nl 
 

◼ Scriba: 

Mw. W. (Wil) Wendrich, 0180 - 487 050 / 06 - 8206 6497 
scriba@pgbolnes.nl 
 

◼ College van Kerkrentmeesters:  
Dhr. J. (Jan) Luijendijk, 0180 - 416 731,  
janluijendijk256@gmail.com 
 

◼ Koster / beheerder kerkzalen: 

Dhr. T. (Teun) Molendijk, 06 - 4110 4827 /  

06 - 3734 2505, molendijk71@gmail.com   

 

                                                                                                                         

Voor andere adressen/contactpersonen:  

kijk op de laatste pagina van ons kerkblad  

‘Kerk aan de Maas’,  

of op de website www.pgbolnes.nl. 

 

 

Bankrekeningnummers 

• Kerk: ING bank NL 27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
• Diaconie: Rabobank NL 14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse 

Gemeente te Bolnes 
 

 
De foto op de voorkant is gemaakt tijdens de startdienst op 4 september 2022. 
Gemeenteleden en gasten brachten bloemen mee, die de centrale tafel van de kerk tot 
een veelkleurig geheel maakten. Voorganger Ria Keijzer houdt een trekpop omhoog: we 
hebben elkaar nodig om een kerk in beweging te blijven.  
    
 

http://www.pgbolnes.nl/
mailto:ria.keijzer@casema.nl
mailto:hpdenbreejen@planet.nl
mailto:scriba@pgbolnes.nl
mailto:janluijendijk256@gmail.com
mailto:molendijk71@gmail.com
http://www.pgbolnes.nl/
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“Samen sterk” 
 

Met dit activiteitenboekje van de protestantse gemeente te Bolnes heeft u een schat aan 
informatie in handen over het seizoen 2022 – 2023. We hopen dat u (jij) er met interesse kennis 
van neemt en er anderen op wilt attenderen. Op zondagen en doordeweeks biedt ons 
kerkgebouw, dat vanaf nu “Kerk aan de Maas” heet, de ruimte aan initiatieven en bijeenkomsten 
op velerlei gebied. Alles wat onze gemeente zelf of samen met andere kerken organiseert vindt 
u in dit boekje. 
   
Het veelzijdige aanbod is tekenend voor de kerk die ons wat waard is: speels, georiënteerd op 
de wereld van vandaag en geboeid door de traditie. We denken na over wat geloven betekent 
en waar de kerk zingevend kan zijn in alle fasen van het leven.  
Met “Gewoon en toch bijzonder” en “Klein, maar vitaal en creatief” omschrijft de website 
(www.pgbolnes.nl) onze geloofsgemeenschap. Zij is deel van een cultuur waarin kerk en geloof 
steeds minder een rol spelen. Maar we hebben meer in huis dan we denken. We varen op een 
boodschap van hoop. Veel mensen zijn bereid zich in te zetten voor anderen. En de 
gemeenschap van de kerk blijkt bij wel en wee en in maatschappelijke crises een ankerplaats. 
We kunnen er even aanleggen, houvast vinden of opgeladen worden. Dat was zo, dat is zo en 
dat blijft zo.  
 
In dit seizoen ligt een sterke nadruk op samenspraak en samenwerking. Dit boekje laat zien hoe 
er intern samenhang is vonden. Ook extern benutten we elkaars inzichten en mogelijkheden: 
met plezier en in goede verhoudingen zijn we partners van en voor andere kerken. 
In Bolnes is er intussen sprake van een nieuwe ontwikkeling. Verkenningen op meerdere niveaus 
van  de werkvloer hebben geleid tot een intentieverklaring tussen de PG Bolnes en de Groene 
Tuinkerk te Rotterdam-IJsselmonde. In 2022-2023 zullen we de samenwerking rond activiteiten 
intensiveren en concretiseren. Dat gebeurt ontspannen, zonder dat er deze komende jaren 
sprake is van een samengaan met daarbij behorende moeilijke vraagstukken of 
verliesgevoelens. We nemen er de tijd voor om elkaar beter te kennen en te helpen. Een 
ontdekkingstocht, waarbij beide kerken in de voor ons liggende jaren hun eigenheid, hun locatie 
en hun organisatie behouden.   
 
U komt in ons boekje vaak de term “Aan tafel” tegen. Dat is het jaarthema van de landelijke 
protestantse kerk. In Bolnes vieren we van harte het open Avondmaal. In organiserende zin 
gaan we uiteraard ook ‘aan tafel’, maar figuurlijk het liefst aan een ronde: als deelnemer of als 
betrokkene kan iedereen meedoen aan activiteiten en vieringen naar eigen interesse of gaven,  
zonder dwingende regels en altijd naar wat haalbaar is. Je hoort er bij en je stem telt.   
 
Dit activiteitenaanbod ademt veel bedrijvigheid uit. Misschien neigt u ertoe dit boekje weg te 
leggen omdat deelname aan die bedrijvigheid niet meer zo voor de hand ligt. Ook dan bent u 
van waarde. Door uw betrokkenheid of actieve deelname in het verleden. Door uw steun en 
waardering voor de route die we momenteel gaan. Door uw giften en uw gebed. Daarvoor dank! 
En wilt u doordeweeks bij activiteiten of vergaderingen zijn, dan helpen we u graag met het 
vinden van passend vervoer.  
 
Ik wens u en jou van harte, mede namens de kerkenraad, veel inspiratie, goede ontmoetingen 
en plezier toe in dit seizoen. Samen sterk! Ria Keijzer – Meeuwse. 

http://www.pgbolnes.nl/
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1. Ontmoetingen en maaltijden 
 

   1.1 Open huis met een passie   
Op elke eerste dinsdag van de maand is de grote zaal van de kerk omgetoverd tot herberg. Daar 
ontmoeten mensen uit kerk en buurt elkaar, gestimuleerd door een kort programma.  
Om 9.30 uur drinken we koffie, waarna een themagedeelte volgt, 
ingevuld door iemand met een passie. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
een hobby, een bijzonder reisverslag, een organisatie waarvoor hij/zij 
zich inzet, kunst die boeit, een boek, een beroep of een verzameling 
van spullen met een verhaal. [Kent u of bent 
u zo iemand met een passie? Meld u zich dan aan bij Ria Keijzer].  
Na dit centrale programma is het open huis nog open tot 11.45 
uur.  
Op de rol staan: 
◼ 8 november (let op: hier is het dus niet op de eerste dinsdag maar 

op de tweede): Ds. Gert Jan de Bruin (Leidschendam) over het leven van Franciscus van 
Assisi en zijn betekenis vandaag.  

◼ 6 december: Djannah Ollong, sinds 2006 teamleider bij Vluchtelingenwerk Ridderkerk, over 
haar werk en de actualiteit 

◼ 3 januari: ds. Piet Taselaar over “Verhalen en preken, recht uit het hart”. 
◼ 7 februari: Hans le Large, over het Interkerkelijk Diaconaal Beraad, met als motto “Kun je 

iemand aan de kant van de weg laten liggen?”  
Koffie en thee in het open huis zijn gratis, maar van hen die het missen kunnen rekenen we op 
een gift in de spaarpot. Aanmelding vooraf is niet nodig!   

 
1.2 Jarige Job&Jet  
U kent het: jaarlijks zijn we allemaal een keer de jarige Job of de jarige Jet. 
In een nieuw project dat vorig jaar begon, zijn verjaardagen de kapstok voor 
ontmoetingen en plezier. Per periode worden gemeenteleden die jarig waren 
persoonlijk uitgenodigd voor een gezamenlijk feest in de kerk. Ieder mag 
een gast meenemen. Na het welkom volgt een programma dat recht doet 
aan iedere gast en een klein cadeautje oplevert. Dit geeft stof voor een 

sfeervolle uitwisseling waarbij we elkaar beter leren kennen. Aan het slot heffen we het glas en 
volgt een kort ludiek verjaaltje.  
De data: dinsdag 11 oktober, maandag 12 december, dinsdag 14 februari, dinsdag 11 april, 
dinsdag 13 juni.  
Mensen die in tehuizen wonen en jongeren tot 21 jaar krijgen per post een verjaardagsgroet. 
Voor de kinderen is er aan het einde van het seizoen een zondag waarop alle kinderen samen 
hun verjaardagen vieren, in 2023 op 2 juli. Het was in 2022 een zeer geslaagde happening, die 
we graag herhalen.  
Informatie: Annemarie Tamerius, 0180 416135.  
 
1.3 Koffie-ochtend  
Op elke laatste donderdag van de maand is er koffieochtend in de huiskamer van de kerk. Daar 
is iedereen welkom. We drinken eerst koffie met elkaar en daarna is er gelegenheid voor een 
spelletje zoals sjoelen, rummikub of scrabble. Heeft u geen zin in een spelletje, geen  
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probleem. Een praatje is natuurlijk ook heel gezellig. We beginnen om 10.00 uur en stoppen 
rond de klok van 12.00 uur. De data zijn 20/10, 24/11, 22/12, 26/1, 30/3, 20/4, 25/5, 29/6.  
Aanmelden is niet nodig. Info: Paula den Breejen 010 4790357, pauladenbreejen@hotmail.com 
 

1.4 Vrouwencontactgroep  
De Vrouwencontactgroep komt elke derde dinsdagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 
uur bij elkaar in de kerk. Dan zijn er steeds twee leden die de middag voorbereiden. Het 

programma wordt gevuld door een gesprek over een Bijbeltekst, een film, 
een creatieve activiteit of de bijdrage van een spreker. Ontmoeting, 
bezinning en creativiteit vormen samen het doel. Rond Kerst en Pasen zijn 
er vieringen en organiseren we een concertbezoek. 
De startavond van dit seizoen is 18 oktober en in mei staat er als  
afsluiting van het seizoen een dagje uit op het programma. U bent van harte 
welkom. Deelname aan de vrouwencontactgroep kost € 25,- per jaar. 
De data: 18/10, 15/11, 20/12, 17/1, 21/2, 21/3, 18/4, 16/5. 

Aanmelding en informatie:  
◼ Gerda van der Schilt, 010 - 886 1043, gerdavdschilt@gmail.com of 
◼ Janny van der Voort, 0180 - 414 101, vandervoortromeijn@gmail.com.  
 

1.5 Samen aan tafel    
Al enkele jaren is er één keer in de maand op vrijdagavond een gezellige maaltijd in de zaal van 
de kerk. Dit is een groot succes gebleken: gemeenteleden en gasten uit de buurt komen hier 
graag naar toe. De maaltijd wordt bereid door het cateringbedrijf ‘De Groene Pollepel’, daarin 
bijgestaan door enkele vrijwilligers. Er is elke maand een ander menu, passend bij het seizoen. 
En met dieetwensen kan rekening gehouden worden. Wie wil komen eten, kan vanaf 17.30 uur 
in de hal terecht voor een drankje, de maaltijd begint om 18.00 uur. De prijs is € 7,50. Wie wil 
komen helpen met de voorbereiding is al welkom vanaf 15 
uur. Dit zijn de data: 14/10, 18/11, 9/12, 27/1, 17/2, 24/3, 
21/4, 12/5, 23/6. 
Opgave kan tot de maandag vooraf bij:  
◼ Annemarie Tamerius, tel 0180 416135, 

aetamerius@kpnmail.nl 
◼ Wil Wendrich, tel 0180 487050 / 06 820 66 497, 

scriba@pgbolnes.nl.    
Voor alle maaltijden geldt:  
houdt de informatie in Kerk aan de Maas in de gaten.  
 

1.6 Groothuisbezoeken, dit keer ‘aan tafel” 
Het ‘groothuisbezoek’ is binnen de PKN-kerken een vertrouwd begrip.   Drie belangrijke functies 
(ontmoeting, bezinning en pastoraal omzien) komen hierin samen.  
In Bolnes is een groothuisbezoek een eenmalige ontmoetings- en gespreksavond (of –middag) 
met ongeveer tien mensen. Gemeenteleden en buurtbewoners met affiniteit-voor-geloven 
gaan er in een informele sfeer in gesprek en delen iets van hun leven, hun gedachten, hun 
ervaringen en het geloof.  
 
 

mailto:pauladenbreejen@hotmail.com
mailto:gerdavdschilt@gmail.com
mailto:vandervoortromeijn@gmail.com
mailto:aetamerius@kpnmail.nl
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Nieuw is dat zo’n ontmoeting dit jaar wordt aangevuld met een maaltijd, in het kader van het 
landelijke kerkthema “Aan tafel”. Dit seizoen laten we ons inspireren door het thema 
Gastvrijheid. Als introductie bij de groothuisbezoeken zal de kerkdienst van 29 januari  gewijd 
zijn aan dit thema.  
Data: woensdag 1 en donderdag 2 februari van 11 – 13.30 uur met lunch en donderdag 9 
februari van 17 tot 19.30 uur met maaltijd. U kunt intekenen op een van deze data op de lijst 
in de kerk of via Wil Wendrich, 0180 - 487 050, scriba@pgbolnes.nl. 
 

1.7  Filmavond met “Etre et avoir”  
Op 24 januari, aanvang 19.0 uur, kijken we samen met 
belangstellenden naar een film in het teken van onderwijs en 
opvoeding. Nadere informatie vindt u op pagina 19.   
 
1.8  Welkom aan nieuwe belangstellenden en gastleden.  
Het is verheugend dat er af en toe nieuwe mensen of oude bekenden 
de weg weten te vinden naar onze kerk. Op zondagen of tijdens 
doordeweekse activiteiten. Op woensdag 12  oktober, van 19.30 – 
21.00 uur zijn zij welkom voor een nadere kennismaking. We horen 
graag meer over hoe zij kijken naar onze gemeente, of ze zich er 
thuis voelen en wat hen opvalt. Misschien hebben ze ook tips.  

Hen die we kennen worden per brief uitgenodigd. Mocht u namen hebben van mensen die u 
ooit sprak in de kerk en die in aanmerking komen voor een uitnodiging, dan horen we dat 
graag. Organisatie en leiding: Ria Keijzer, 06 – 50228250, ria.keijzer@casema.nl.  

 
1.9  Lunch met de Groene Tuinkerk 
De diaconieën van de Groene Tuinkerk en van onze kerk hebben het plan om voor gemeenteleden 
van beide kerken in februari een lunch te organiseren, in de Groene Tuinkerk. De bedoeling is 
dat gemeenteleden dan eens met elkaar kunnen kennismaken. De datum en de verdere invulling 
worden later bekendgemaakt in het kerkblad. 

 
1.10 Busreis 
Elk jaar in september is er een busreis, die de diaconie organiseert voor gemeenteleden en 
vrienden. We gaan altijd naar een mooi gelegen interessante bestemming, met onderweg 
momenten om koffie te drinken en samen te eten. Een leuke dag om er eens even uit te zijn en 
elkaar te spreken. Wilt u vast van uw belangstelling blijk geven of er meer van weten? Bel dan 
met Marjan Geelhoed (0180 413552) of met Arja van Wingerden (0634842984). 

 
1.11  Zomerterras   
Twee seizoenen lang was er in augustus een zomerterras achter de kerk. Een goede 
gelegenheid om elkaar in de rustiger tijden van het jaar toch te blijven zien, buiten de 
zondagen. Ook voor buurtbewoners is het een aantrekkelijke plek. Op alle dinsdagmiddagen is 
het terras geopend. U kunt er sjoelen of  een ander spelletje doen, maar vooral genieten van 
elkaars gezelschap. We hebben altijd wat lekkers bij de koffie en een drankje tot slot. 
Aanmelden is niet nodig, kom gewoon!  
 
 
 

mailto:scriba@pgbolnes.nl
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Omdat het duidelijk in een behoefte voorziet zal in 2023 
zowel in juni als in augustus het zomerterras geopend zijn. 
Info: Ria Keijzer. 
 

2. Bijbelse schatten: leren  
en studeren 

 
2.1 Samen sterk in omzien naar elkaar 
Velen in Bolnes zien naar anderen om. Sommigen doen dat gericht, via bezoekwerk vanuit de 
kerk. Zij komen binnen wijken regelmatig bij elkaar om goed zicht te houden op het wel en wee. 
Waar zijn we nodig? Wie geeft aandacht aan wie? Hoe verlopen de contacten? Het is werk in de 
luwte, maar wezenlijk. Op woensdag 23 november bieden we allen die namens de kerk 
bezoekwerk doen een leuke leerzame bijeenkomst aan. In het programma komen we terug op 
het eerdere thema ‘eenzaamheid’. Met de ‘coalitie tegen eenzaamheid’ hebben we destijds 
kennis gemaakt. Nu kijken we welke instanties en mogelijkheden er intussen concreet op een 
rij zijn gezet om in Bolnes mee samen te werken of naar te verwijzen.  
Na de maaltijd gaan we in gesprek over dementie. Op 26 oktober (zie onder 2.2) houdt dr. 
Engelien Leentvaar (specialist ouderengeneeskunde) hierover een lezing voor de hele gemeente 
en belangstellenden, en wij bouwen hierop met alle bezoekmedewerkers voort vanuit de eigen 
praktijk. We wisselen tips en ervaringen uit.  
De tweede toerustingsbijeenkomst van ‘Samen Sterk’ op woensdag 18 januari staat in het licht 
van het thema gastvrijheid. Hierbij worden de groothuisbezoeken voorbereid, waarover u 
verderop meer kunt lezen. 
We komen om 17.00 uur bij elkaar en het programma eindigt rond 19.30 uur.  
◼ Informatie en leiding: Ria Keijzer, 06 – 5022 8250, ria.keijzer@casema.nl. 

 
2.2 Lezing over dementie   
Op woensdag 26 oktober zal dr. Engelien Leentvaar, specialist ouderengeneeskunde te 
Rotterdam, een lezing verzorgen over dementie. Wat is dementie? Waaraan herken je dementie 

en welke impact heeft de ziekte op mensen? Hoe staat 
het met medische vorderingen in de behandeling ervan? 
Hoe kun je ermee opgaan?  De lezing begint om 19.30 
uur en wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid 
van het pastorale team en de commissie opbouwwerk. 
Aanmelding wordt op prijs gesteld, maar komt u 
onaangekondigd, dan bent u gewoon welkom. Info en 
aanmelding: Ria Keijzer of Annemarie Tamerius, tel. 0180 
416135, ae.tamerius@gmail.com. 

 
2.3  Kring: Op zoek naar God 
Op zoek naar God. Veel mensen verlangen er naar. Maar hoe dóe je dat en wat komt er zoal bij 
kijken? Deze gesprekskring biedt gemeenteleden van de Groene Tuinkerk en Bolnes in het najaar 
van 2022 de gelegenheid om hier bij stil te staan en om er over van gedachten te wisselen. 
Onder leiding van ds Hermie Hummel, aan de hand van het boek van Kick Bras Als met een 
vriend, omgaan met God (met op de achtergrond het boek van Arjan Plaisier Zorg voor je ziel).  
 

mailto:ria.keijzer@casema.nl
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Bij voldoende belangstelling (vanuit IJsselmonde en 
Bolnes) gaat de kring van drie donderdagmiddagen door, 
in een zaal van de Groene Tuinkerk, op 13 oktober, 27 
oktober en 17 november 2022, van 14.30uur tot 16.00  
uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u 
vervoer nodig hebben naar de Groene Tuinkerk, dan 
kunt u dat melden bij Wil Wendrich  (0180 487050). 
Informatie en opgave (graag uiterlijk 10 oktober) bij  
ds Hermie Hummel (06-15866402 of 
predikant.groenetuinkerk@gmail.com 
  
2.4 Kloosterdag  
Hermie Hummels is bereid om in januari 2023 een kloosterbezoek van een dag te organiseren, 
met de mogelijkheid om kennis te maken met kloosterleven; wanneer u wel iets voelt voor zo’n 
dag dan kunt u dat bij haar aangeven, het liefst voor 1 december, via 0615866402 of 
predikant.groenetuinkerk@gmail.com) 

 
2.5 Kerk & Israël: Leerhuis over Exodus 
Het werk van de werkgroep ‘Kerk en Israël” heeft als doel de wortels van (en de liefde tot) het 
Joodse volk levend te houden, antisemitisme tegen te gaan en te wijzen op misvattingen en 
misverstanden die in de eeuwen zijn ontstaan. Dit gebeurt door studie en publicaties, onder 

andere in het kerkblad.  
Vanuit onze kerk houdt Gerda van der Schilt contact met de 
regionale groep Kerk en Israël. Deze groep organiseert dit 
seizoen een huiskring over het boek Exodus. Deze kring wordt 
geleid door Mw. Tirtzah Middleton, gabbaj en voorzitter van de 
commissie religieuze zaken van de Progressief Joodse Gemeente 
Midden Nederland. 

De huiskring vindt plaats in Giessenburg op de volgende donderdagmiddagen: 22 september, 
20 oktober, 1 december, 12 januari, 9 februari, 9 maart en 20 april. Tijd: 13.30 – 15.30 uur. 
Plaats: Peursumseweg 23 of Doetseweg 2 in Giessenburg. De bijdrage in de kosten bedraagt € 
70 voor de hele cursus. Inlichtingen bij Gerda van der Schilt, 010 8861043.  
 

2.6 Lezing over het Avondmaal   
Op 14 maart 2023 staat een avond gepland waarin we ons verdiepen in de achtergronden, 
vormen, symbolieken en litirgische teksten bij het Avondmaal. De bedoeling is dat we daarin 
ook de betekenis van de eucharistie betrekken. In januari hopen we met namen en een conreet 
programma te komen. Deze avond  zal in oecumenisch verband worden aangeboden, onder de 
verantwoordelijkheid van onze werkgroep eredienst. 

 
2.7 Zin in een studie- of gesprekskring?  
De Bijbel is een interessant boek. Zou je er meer over willen weten of roepen bepaalde verhalen 
vragen op? Soms zijn het andere boeken, televisiefragmenten of krantenartikelen die u best 
eens zou willen bespreken met anderen, eenmalig of als een serie, eventueel met hulp van een 
theoloog. De maanden tot aan januari 2023 willen we graag gebruiken om hiervoor van u 
suggesties te krijgen. U kunt hiervoor Wil Wendrich en Ria Keijzer aanhouden als contactadres.  
 

mailto:predikant.groenetuinkerk@gmail.com
mailto:predikant.groenetuinkerk@gmail.com
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3. Bijzondere projecten  
 

3.1 Pastoraal project: Het document  
In de afgelopen twee jaren was het mogelijk om in twee individuele 
gesprekken met Ria Keijzer wensen en gedachten onder woorden te 
brengen over uw uitvaart. Dat leidt tot een document dat bij u thuis 
bewaard blijft en bij het levenseinde ten dienste staat aan 
nabestaanden en mensen die daar vanuit de kerk een taak bij 
vervullen. De ervaring leert dat zo’n gesprek (bij u thuis) eigenlijk over 
het leven gaat, wat u gevormd heeft of waar u aan gehecht bent. Het 

maken van een Document is waardevol, het ordent, helpt en geeft rust.  
Wilt u meer weten over Het Document, of overweegt u zo’n gesprek aan te gaan, bel dan met 
Ria Keijzer, 06 - 5022 8250, ria.keijzer@casema.nl. Voor 2022-2023 staan er al enkele  
Documenten op de rol. Nieuwe aanvragen betreffen daarom de eerste maanden van 2023. 

 
3.2 Open kerk en kerkdienst rond gedenken 
Op dinsdag 1 november is de kerk open van 17.00 tot 
19.30 uur. U kunt er een lichtje aansteken om iemand 
te herdenken of een situatie recht te doen. Er is ruimte 
voor stilte, maar ook zijn er muzikale momenten en kunt 
u een steentje beschrijven. U vindt er een open oor als 
u wat wilt delen of met iemand van de kerk wilt spreken. 
In de hal staat een kopje koffie klaar.  
Op zondag 20 november – op Eeuwigheidszondag - 
herdenken we gemeenteleden die in het afgelopen 
kerkelijk jaar zijn overleden. Onder ‘bijzondere diensten’ 
op pagina 14 leest u er meer over.  
 

3.3 De website van onze gemeente 
Twee jaar geleden is er hard gewerkt aan een nieuwe website, www.pgbolnes.nl. Een bezoekje 
geeft een mooi inkijkje in onze gemeente. U vindt er informatie over de kerkdiensten, de 
activiteiten, de acties en de organisatie.  
Ook staan de gemeentefilms er nog op die zijn gemaakt toen er door Corona geen kerkdiensten 

konden worden gehouden. Ze zijn ontleend aan de thema’s van bepaalde zondagen en nog 

steeds de moeite waard!  

3.4 Gemeentefilm over liefde                                                                                             

Tijdens Corona hebben we gezocht naar vormen van contact via kerkbrieven, kaarten of 

attenties. Er waren radiocolumns, er verscheen een dubbeldikke editie van 

Kerk aan de Maas met verhalen uit de gemeente. En we maakten 

gemeentefilms. Meer dan 60 mensen leverden een bijdrage. De films werden 

door een breed publiek bekeken. De ‘filmploeg’ wilde er eigenlijk wel mee 

verder gaan. Het voornemen is nu om een film te maken rond ‘liefde’, ergens 

rond Valentijnsdag (14 februari).  

 

mailto:ria.keijzer@casema.nl
http://www.pgbolnes.nl/
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Op 16 januari komen we bij elkaar om dit voor te bereiden. Het zou leuk zijn als enthousiaste 

jongere en oudere gemeenteleden aanschuiven om mee te denken over de programmering, de 

muziek of bijzondere onderdelen. Ben of ken je iemand die mee op pad wil gaan voor een 

interview, om te filmen op locatie of om te helpen bij demontage? We zetten in op een eenmalige 

goede film. Interesse? Meld je dan voor 10 januari bij Ria Keijzer (programmacoördinatie) of 

Hugo Stegman (filmmontage).   

 
 

 
 
 
3.5 Gemeentefeest als afsluiting van het seizoen  
Eind juni 2023 zullen we het jaar afsluiten met een gemeentefeest. Een van de motieven is dat 
vrijwilligers een bedankje verdienen. Voor en achter de schermen is er veel activiteit en steun, ook 
via gebed of giften. Betrokkenheid kent vele gezichten. Daarom is dit geen geen bedankavond voor 
een select gezelschap maar een leuke avond voor iedereen. Ook voor degenen die ‘van buiten’ komen 
en aan een activiteit hebben bijgedragen.  
 

4. Advent en Kerst  
 
De Kersttijd is een sfeervolle tijd, waarin we gericht zijn op het Licht. In de periode die er aan 
vooraf gaat (Advent) leven we vier zondagen vol verwachting toe naar Kerst. Voor de wereld 
vertrouwen we er op dat er vrede komt en door actieve betrokkenheid hopen we daar en steentje 
aan bij te dragen.  
Daarom is er in de maand december veel te doen in de kerk. Dit jaar gaan we de kerstherberg 
op 24 december opnieuw aan. Het is een project waarmee we in 2019 begonnen. Het smaakte 
naar meer, maar het vervolg werd doorkruist door Corona. Jong en oud uit kerk en buurt kunnen 
er aan meedoen en van genieten. Na jaren zal verder nog eenmaal het Engelenproject door de 
gemeente van Bolnes gaan. En de 
diaconie zorgt verder in Advent 
voor een sterrenproject. Het 
wordt, evenals de Kerstherberg en 
haar projectkoor, georganseerd in 
samenhang met de Groene 
Tuinkerk te IJsselmonde (zie voor 
de achtergronden van deze  
samenwerking het voorwoord van 
dit boekje).  
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4.1  Kerstengelenproject   
 
Voor één keer halen we het wonder van de Kerstengel weer 
tevoorschijn. In de Bijbel komen engelen voor. Als boodschappers zijn 
zij de stem, de handen en de voeten van God. Door om te zien naar 
elkaar kunnen mensen engelen zijn voor elkaar. Die ervaring is in een 
gemeenschap heel belangrijk. Een engel zijn, dat kunt u ook, voor een 
gemeentelid, een buurtgenoot, een vriend of ‘zomaar iemand’. Op deze 
gedachten is het Engelenproject gebaseerd. 
◼ Hoe werkt het? 
Elke week in de Adventstijd brengt u, anoniem, een kleine attentie bij iemand, vier weken 
achtereen. Uit ervaring weten we hoe bijzonder het is als iemand zoiets doet, als telen van omzien 
naar elkaar. Iedereen kan meedoen! 
◼ Wat wordt er van een kerstengel verwacht? 
--- dat zij één keer per week op het adres /de adressen die zij krijgen een attentie  
door de brievenbus doen met een kaartje, beschreven door de kerstengel; 
---  dat zij anoniem werken en ongezien blijven. 
U kunt via Janny van der Voort (06 400 184 20) nadere informatie krijgen en zich aanmelden, 
het liefst voor 1 november. Op maandagmiddag 7 november om 13.30 uur krijgen alle deelnemers 
instructie en worden de  adressen van de gemeenteleden verdeeld waarvoor u de engel mag zijn. 
Ook adressuggesties voor deze actie zijn welkom bij Janny.    
 
4.2  Kerststerren in de kerstboom  
 

In december organiseert de diaconie in samenwerking met de Groene Tuinkerk 

en de Voedselbank van IJsselmonde een bijzonder project voor kinderen in de 

Beverwaard. Op zondag 11 december staat er een kerstboom met sterren 

voorin de kerk. Elke ster vertegenwoordigt een kind, wonend in de 

Beverwaard, die bekend is bij Voedselbank IJsselmonde. U mag een ster uit de 

kerstboom kiezen, waarop het geslacht en de leeftijd van het betreffende kind 

staat. U koopt vervolgens een mooi kerstcadeautje (richtprijs 7,50 euro), u 

plakt de ster-met-de-naam op het cadeautje en legt het pakje op de zondag 

erna weer terug onder de kerstboom. De cadeautjes worden naar de Voedselbank gebracht en 

voor Kerst uitgedeeld aan deze kinderen. Informatie: Marjon Koers-Hoogendijk, tel. 06 22319542. 
 

4.3 De viertafel, een digitaal project 
Let op de website: in de Adventstijd wordt u op weg geholpen om thuis een viertafel te maken. 
Janny van der Voort en Gerda van der Schilt begeleiden u via uitleg en voorbeelden. Zie het 
project als een digitale workshop waarbij er elke week iets wordt aangevuld. Zo kunnen ook 
drukbezette gezinnen of mensen die er moeilijk op uit kunnen op een eigen moment en met 
eigen materialen thuis toewerken naar Kerst. Leidraad zal het Adventproject zijn waarmee in 
Advent in de kerkdiensten en in de contacen met kinderen wordt gewerkt.  
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4.4  Kerst High Tea voor ouderen  
Op woensdag 14 december is er een kerstviering en high tea 
voor de ouderen van de PG Bolnes en de Christus is Koningkerk 
in Slikkerveer. De diaconieën van de beide kerken organiseren 
dit samen. Zij zorgen voor het programma, de catering, de 
aankleding van de zaal en het vervoer. 
Er is muziek en samenzang. Inhoudelijke bijdragen worden 
verzorgd door ds. Gerard van de Wetering en Ria Keijzer. 
Inlichtingen en aanmelding: Marjan Geelhoed, tel. 0180-413552 
en Arja van Wingerden, tel. 06-34842984 
  
4.5 Kinderkerstfeest 
Op initiatief van jeugdwerker Jolanda van der Pol zal er op 18 
december een kinderkerstfeest worden gehouden in de 
Levensbron te Ridderkerk. Daarbij zijn ook de kinderen uit Bolnes 
welkom! Ook in de Christus Koningkerk is er op die dag een 
kinderkerstfeest. Voor nadere informatie: zie p. 20.  
   
4.6 Kerstherberg: Een samenwerkingsproject op 24 
december 2022.  
Op de dag voor Kerst zijn zowel de “Kerk aan de Maas” als de 
Groene Tuinkerk een open herberg voor mensen van alle 
leeftijden uit hun buurt en hun kerk. Er is ’s middags een 
inloopprogramma met leuke mogelijkheden van ontmoeting, 
creativiteit en presentie op beide locaties. Die middag- 
activiteiten lopen toe op een gezamenlijke maaltijd in Bolnes.  
Hierna volgt (in Bolnes dus) een half uur kerstsamenzang met 
bekende kerstliederen. Om 20.30 uur begint een laagdrempelige 
kerstavonddienst, waarin Ria Keijzer voorgaat.  
Aan deze dienst op 24 december werkt een Kerstprojectkoor 
mee. Ieder uit de kerk en de buurt die van zingen houdt, is 

welkom om mee te zingen in dit gelegenheidskoor o.l.v. Wim Keijzer en Wim Smit. Het koor 
repeteert op dinsdag 13 en 20 december, van 19.30 tot 21.30 uur. Meer info: pagina 20.  
Heeft u interesse om mee te werken of ervaring met projecten of bruikbare ideeën? Geef het 
svp door, het liefst voor 11 oktober, want dan komt in de Kerk aan de Maas de nieuw te vormen 
Kerstherbergcommissie bijeen, bestaande uit leden van de twee samenwerkende kerken.  
 
4.7 Engelententoonstelling.  
Onderdeel van de kerstherberg is een eendags-tentoonstelling rond engelen. Heeft u een 
kunstwerk, een aandenken of een voorwerp dat te maken heeft met engelen, meld het ons en 
schrijf er eventueel iets bij over de herkomst en de waarde die het voor u heeft. In een latere 
publicatie leest u meer over de spelregels en tijden, maar vanaf nu kunt u ons er alvast over 
berichten. Houd u hiervoor voorlopig even Ria Keijzer aan als contactadres. 
 

4.8 Kerstpakketten 
De diaconie verzorgt samen met andere diaconieën in IDB-verband kerstpakketten voor 
vluchtelingen die zich in de gemeente Ridderkerk gevestigd hebben, zgn. statushouders.  
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5. De Veertigdagentijd, Pasen en Pinksteren 
 
De periode die voorafgaat aan Pasen noemen we de Veertigdagentijd. In die periode bezinnen 
we ons op het lijden en de nood in de wereld. Sommige mensen vasten. Op de zondagen gaan 
de lezingen over de weg van Jezus voordat Hij werd gevangen genomen en gedood.  
Veel gelovigen gaan in hun kerk naar bezinningsbijeenkomsten, speciale vieringen, solidariteits-
maaltijden of uitvoeringen van bijv. de Mattheuspassion of The Passion. Het leven en sterven 
van Jezus wordt zo gespiegeld met de problemen en de verantwoordelijkheden in onze tijd.  
Onze gemeente is deel van een oecumenisch verband van kerken in Rotterdam-IJsselmonde en 
Ridderkerk, dat jaarlijks in de Veertigdagentijd momenten aanbiedt van bezinnen, vieren en 
thuis toeleven naar Pasen. Hieronder de gegevens die nu bekend zijn. Mogelijk wordt de lijst 
nog aangevuld, met bijv. een stiltewandeling, een lezing of een themagesprek.  
 

5.1Boekje 
Jaarlijks verzorgen deze kerken samen een veertigdagenkalender. Daaruit is dagelijks een tekst  

te  lezen, ter voorbereiding op en onderweg naar Pasen. Dankzij de inbreng van elke deel-

nemende kerk is het een gevarieerde kalender. Voor de kinderen is er ook elke week een bladzijde 

in het boekje te vinden. De veertigdagenkalender 2023 heeft als thema: ‘Aan tafel’. 

 
5.2 Aswoensdag & vrijdagavondgebeden 
De Veertigdagentijd begint met een 
Aswoensdagviering op 22 februari. Daarna wordt 
er op de vrijdagen die volgen een Avondgebed 
gehouden, steeds in een andere kerk. In onze 
kerk van Bolnes vindt het Vrijdagavondgebed 
plaats op 31 maart. Dit wordt voorafgegaan door 
een sobere maaltijd. In IJsselmonde zijn de 
vrijdaggebeden in de morgen 
 
5.3 Meditatieve leesgroep  
Een oecumenische groep van kerkleden uit 
Ridderkerk en IJsselmonde leest veertig dagen 
lang de Bijbel aan de hand van een leesrooster. 
Nadere informatie is na januari te vinden in de 

kerkbladen en in het veertigdagenboekje. Coördinator is ds. Hermie Hummel, 06 - 1586 6402, 
predikant.groenetuinkerk@gmail.com  
 
5.4 Stille week 
In de Stille week, de dagen voorafgaand aan Pasen, staan we in vieringen stil bij het lijden en 
sterven van Jezus. Op Witte Donderdag vieren we het Avondmaal en lezen we over de 
gevangenneming van Jezus. Op Goede Vrijdag gedenken we het lijden en sterven van Jezus. 
Op Stille Zaterdag komt er licht in de nacht na die donkere dagen. Het wordt Pasen!  
De vieringen tijdens de Stille week worden wisselend in diverse kerken gehouden. Een overzicht 
verschijnt later. 
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5.5 Pinksterworkshop ‘Baken van licht’.                                                                               
Pinksteren dreigt in onze cultuur wat los te raken van haar echte betekenis. In Bolnes werken 
we aan een mooie Pinksterviering op 28 mei. Kort daarvoor bieden we een workshop aan. 
Pinksteren is een feest van inspiratie en belofte; met elkaar gaan we daar uitdrukking aan 
geven door een ‘baken van licht’ maken. Hetty Postema, lid van de commissie opbouwwerk en 
initiatiefnemer/begeleider, denkt hierbij aan een symbool van het hart dat ons steeds weer zal 

inspireren om vanuit Gods Geest te leven. Ria Keijzer zal ons 
tijdens die middag iets meer vertellen over de herkomst van 
symbolen en de betekenis die toegekend worden aan kleuren en 
getallen uit het Pinksterverhaal voorkomen. Het wordt vast en 
zeker een zinvolle gezellige middag.  
De workshop is op dinsdag 23 mei, om 13.30 uur. Van alle 
deelnemers verwachten we een tegemoetkoming in de kosten 
met een richtprijs van 5 Euro voor materialen en catering. Wilt u 
zich voor 1 mei aanmelden bij hetty.postema@hotmail.com, 
0612533340 
 

5.6 Feest van de Geest  
Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er in SARI-verbanden Pinksterproject in de Levensbron 
worden opgezet met beeldende kunst. Nadere informatie volgt in januari 
 

6. Rond de kerkdiensten   
 
Op elke zondagmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst. Hierin volgen we een bepaalde ordening 
met teksten, liederen, gebeden, een collecte, informatie, muziek en een overdenking.  
We zingen uit een nieuw liedboek dat in bijna alle Protestantse kerken in Nederland wordt ge-
bruikt. Elke zondag heeft een eigen naam en kleur. Een nieuwe folder is in de maak, die uitleg 
geeft over bepaalde gebruiken en termen, zodat een viering voor iedereen toegankelijk is.  
Na iedere dienst bent u welkom om een kopje koffie te blijven drinken. 

 
6.1 Eeuwigheidszondag 
Op 20 november is er een speciale kerkdienst om de gemeenteleden 
te gedenken die in dit kerkelijk jaar zijn overleden. In de loop van het 
jaar zijn in de gedenkhoek steentjes met hun namen neergelegd. de 
dienst worden kaarsen aangestoken met passende woorden en 
liederen. De families krijgen (op het correspondentieadres dat 
vermeld staat op de rouwkaart) een uitnodiging om bij deze 
herdenking aanwezig te zijn. Na de dienst is er ruimte voor 
ontmoeting en gesprek.    

 
6.2 Themadiensten en christelijke feesten   
De diensten op Pasen, Pinksteren en Kerst vormen hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Speciale  
aandacht voor de kinderen, verrassende muziek en originele onderdelen verrijken de liturgie.   
 
In samenloop met alle PKN-kerken in Nederland worden er in Bolnes diensten of gesprekken 
gehouden rond een thema uit de liturgie. Voorbeelden hiervan zijn: 

mailto:hetty.postema@hotmail.com
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◼ de startzondag, (opening kerkenwerkseizoen, in september 2023)  
◼ de werelddiaconaatszondag (aandacht voor humanitaire nood wereldwijd) 
◼ dankdag (zorg voor de aarde), op 7 november 
◼ de themadienst over gastvrijheid (een viering die de groothuisbezoeken inluidt ), op 29 januari 
◼ de Eeuwigheidszondag (we herdenken allen uit de gemeente die in het afgelopen kerkelijk 

jaar zijn overleden), op 20 november 
◼ vieringen in de lijdenstijd (zie p. 14)  
◼ De kerkdiensten op Kerst, Pasen en Pinksteren. 
Heeft u interesse om eens aan de voorbereiding mee te werken? 
Bel dan met Gerda van der Schilt of met Ria Keijzer. 
 

6.3. Viering van het Avondmaal  
Als we het Avondmaal vieren herdenken we hoe Jezus aan het 
einde van zijn leven brood en wijn deelde. We ervaren daarin zijn 
liefde en vieren hoe waardevol het is om verbonden te zijn met 
elkaar en met allen die inspiratie zoeken in het geloof. Ook 
kinderen doen mee.  
De data: in 2022: 16 oktober en 18 december in 202. De data in 2023 worden later vermeld  
in Kerk aan de Maas. Voor hen die niet in de morgenviering kunnen zijn, is er gelegenheid om  
naar een avondmaalsviering in de Riederborgh in Ridderkerk te gaan. Contactpersoon is  
Martin Ligthart, geestelijk verzorger daar, 0180 – 452 648, martinl@riederborgh.nl.  

 
6.4 Momenten van lief en leed 
Geboorte, doop, huwelijk en afscheid zijn belangrijke kruispunten, waarvoor de kerk vierruimte 
en waardevolle rituelen aanreikt. Om hierover meer te horen kunt u contact opnemen met de  
scriba (Wil Wendrich, 0180 487 050, scriba@pgbolnes.nl en de pastor (0650228250, 
ria.keijzer@casema.nl). Voor het gebruik van ruimten in de kerk is de koster de aangewezen 
contactpersoon: Teun Molendijk, 06 – 4110 4827, molendijk71@gmail.com.   
 
6.5. Lectoren 
Elke week verzorgt een lector de Bijbel-lezingen tijdens de kerkdienst.  
Hij of zij ontvangt tips bij de voorbereiding en bij het uitspreken van de teksten. Ook oefenen met de 
microfoon hoort daarbij. Interesse? Bel met Janny van der Voort, 0180 – 414 101. 

 
6.6. Symbolisch bloemschikken 
 

Behalve in woorden willen we verhalen, teksten of een 
thema in een kerkdienst graag uitdrukken in een 
verbeelding met bloemen en andere natuurlijke materialen. 
Voor sommige zondagen maakt een groepje dames zo’n 
liturgische schikking, die voor in de kerk een plek krijgt en 
in de kerkdienst wordt toegelicht. Wilt u hieraan 
meewerken, neem dan contact op met Marjan Geelhoed, 
0180 – 413 552, marjangeelhoed@gmail.com.   
 

 
 

mailto:scriba@pgbolnes.nl
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6.7 Oppas tijdens de kerkdienst 
Elke zondag is er een ruimte beschikbaar waar kinderen tot 6 jaar vanaf de aanvang van de 
dienst terecht kunnen om onder begeleiding te spelen, te kleuren of te lezen. De kinderen 
komen tegen het einde de dienst terug in de kerk. Wilt u meedraaien in het oppasrooster dan 
kunt u zich aanmelden bij Janny van der Voort, 0180 – 414 101. 

 
6.8 De kindernevendienst 
Bij 7.1 van dit boekje wordt in relatie tot gezinnen beschreven 

wanneer er kindernevendienst is en wat er te doen is. Allen zijn 

natuurlijk ook welkom bij alle andere activiteiten uit dit activitei-

tenprogramma, die passen bij kinderen en hun opvoeders.  

6.9 Het beamerteam  
Enkele enthousiaste gemeenteleden ondersteunden altijd de kerkdienst met beeld, tekst en 
geluid. Via de schermen die in de kerkzaal hangen, leest u gemakkelijk mee met de 
schriftlezingen, liederen of filmpjes. Deze service willen we graag blijven verlenen. Uw 
suggesties blijven dan ook welkom, want ze helpen bij het verder ontwikkelen van het 
schermgebruik en haar functies.  
Maar er is een probleem: we zijn met spoed op zoek naar mensen die dit werk ook willen leren 
(met Microsoft Office) en die bereid zijn enkele keren per jaar dienst te doen. Daarom zal er, op 
initiatief van de werkgroep eredienst, nog in 2022 een bijeenkomst worden gehouden om 
inzage te geven in de werkwijze. De hoop is dat er, als er meerdere mensen hiervoor 
beschikbaar zijn, een rooster ontstaat waarbij ieder dan slechts af en toe dienst heeft. Het fijne 
is dat wie meewerkt gewoon in de kerkzaal aanwezig kan zijn. Interesse? Meldt u zich dan aan 
bij Hugo Stegman, tel. 06 37471172.  beamerteam.pgbolnes@gmail.com.   
 
6.10 De kerkdienst via Internet 
Alle kerkdiensten, waar u ook bent, zijn via internet te beluisteren, gelijktijdig, later of 
doordeweeks. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl (daarna verder klikken op Zuid-Holland, 
Bolnes) of via de eigen website www.pgbolnes.nl. De liturgie wordt altijd weergegeven op de 
website, zo ook de liturgieboekjes die voor bijzondere diensten worden gemaakt.   

 
6.11 De kerkauto 
Voor ieder die door omstandigheden niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, is er 
de autodienst. Heeft u vervoer nodig of wilt u vervoer bieden, dan kunt u bellen met Truus 
Luijendijk, 0180 - 416 731 of 06 - 4122 9636. 
 

6.12 Het welkom  
Onze kerk vindt gastvrijheid belangrijk. Bij de deur wordt 
u welkom geheten door een gastheer of gastvrouw. Lijkt 
het u leuk om dit werk ook af en toe eens te doen, laat 
het weten aan de scriba, Wil Wendrich, 0180 - 487 050, 
scriba@pgbolnes.nl 
 

 
 

mailto:beamerteam.pgbolnes@gmail.com
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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6.13 De bloemengroet  
De bloemen die tijdens de kerkdienst op de tafel staan, worden na afloop als groet van de 
gemeente gebracht bij mensen die niet meer naar de kerk 
kunnen komen, of die om een andere reden aandacht 
verdienen. De ouderling vraagt tijdens de dienst wie de 
bloemen wil wegbrengen.  
Als u dit leuk vindt om te doen, kunt u dat na afloop aan de 
ouderling melden. De koster pakt de bloemen voor u in, met 
een mooie kaart erbij. En de mensen die de bloemen krijgen, 
zijn er altijd blij mee. Weet u iemand die de bloemen graag 
een keer zou krijgen, laat het dan weten aan de scriba, Wil 
Wendrich, 0180 - 487 050, scriba@pgbolnes.nl. 
 

6.14 De kaarten 
Elke zondag liggen er groetenkaarten op de tafel in de hal. U kunt daarop uw naam schrijven. We 
versturen ze naar gemeenteleden die ziek zijn, die wat te vieren hebben (zoals een 
huwelijksjubileum), of zomaar als groet. Het is immers leuk om een teken van meeleven te 
ervaren. Kent u misschien iemand die blij zou zijn met een kaart van onze gemeente, geef het 
door aan Arja van Wingerden, 010 - 4832 705, avanwingerden1@hotmail.com. 
 

Er ligt ook vaak een kaart bij voor iemand die bij ons bekend is via Amnesty International. Iemand 
die in de gevangenis zit vanwege overtuiging, ras of geloof. Of iemand die vanwege zijn of haar 
strijd voor de mensenrechten gevaar loopt. Deze kaarten worden erg gewaardeerd door de 
ontvangers. Meer hierover leest u op pagina 22. 
 

7. Kinderen, ouders en jongeren 
 
Bolnes is gelukkig met de betrokkenheid van een groepje ouders. Met hen is de herstart van de 
kindernevendienst ooit mogelijk geworden, op elke eerste zondag van de maand. Leidend is de 
vraag hoe de kerk hen kan dienen en wat zij verwachten of willen betekenen in relatie tot de 
geloofsgemeenschap.  
 

7.1 Rondom de kindernevendienst                                                                                          

 Op elke eerste zondag van de maand, rondom de Feestdagen en op 

bijzondere zondagen is er nevendienst voor kinderen tussen de 4 en 12 

jaar. De kinderen gaan tijdens het gedeelte met lezingen en preek naar 

hun eigen ruimte. Het verhaal uit de Bijbel staat daar centraal, 

daarnaast praten ze na over het verhaal, doen een spel of maken iets 

om mee naar huis te nemen. Alles wat gedaan wordt past bij het 

Bijbelverhaal. Als zij terugkomen in de kerk vertellen ze over het verhaal 

en wat ze ermee gedaan hebben. Ook geven ze hun eigen voorbeden 

aan de voorganger, die ze meeneemt in de gebeden. 
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In de Adventstijd en Veertigdagentijd zijn er projecten in de kerkdiensten, waarmee in de 

nevendienst wordt gewerkt. De kinderen krijgen thuis een vierboekje om elke dag bezig te zijn 

met het projectthema en een tasje met materialen. Bij het voorbereiden van speciale diensten 

met een bijdrage van de kinderen nodigen we de ouders uit om erover mee te denken of te 

helpen bij de organisatie 

7.2  De kinderverjaardagen van Job & Jet 

Ook voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
is er een Job en Jet. Afgelopen jaar hebben we 
alle verjaardagen van de kinderen gevierd. Ook 
in het seizoen 2022-2023 willen we dat doen, 
op zondag 2 juli. 
 

7.3 Film over ‘hebben en zijn’ 
Er is op 24 januari een filmavond. We willen met 
elkaar in gesprek gaan over opvoeding en onderwijs. De al wat oudere maar indrukwekkend 
film “Etre et avoir” vertelt het verhaal van een dorpsonderwijzer die door zijn liefdevolle 
persoonlijkheid en zijn didactische omgang kinderen in hun kracht weet aan te spreken. We 
zorgen voor een gezellige plek en natuurlijk voor een hapje en een drankje. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur; de film duurt een ruim uur. De avond is bedoeld voor allen die kinderen 
of kleinkinderen hebben, of met hen werken en voor allen die gewoon graag de film willen zien. 
Aanmelding voor 20 januari bij Ria Keijzer, die dan gastvrouw en gespreksleider is.     
 

7.4 Jeugdwerk bij de buren 
“Waarom moeilijk doen als het samen kan” schreef Loesje. Dat geldt ook voor het jeugdwerk. 
In andere kerken waarmee onze kerk is verbonden, zijn boeiende activiteiten waarbij gezinnen 
of jongeren uit andere wijken kunnen aansluiten. Met de jeugd- en gezinswerker Jolanda van 
der Pol van de Levensbron zijn ook de ouders uit Bolnes vertrouwd.  
Woon je in Bolnes, en wil je toch liever eerst contact met iemand van onze gemeente? Mail dan 
met Janny van der Voort, vandervoortromeijn@gmail.com. 
We nemen de gegevens graag over; de data die nog ontbreken, worden gepubliceerd in Kerk 
aan de Maas (op de pagina van JOP en in de agenda). 
Het weten waard: Jolanda geeft elke drie maanden een nieuwsbrief uit, waarin de activiteiten 

voor gezinnen worden beschreven. Wilt u die ontvangen, meld dit dan aan Jolanda (06-37474733 

of jeugdwerker@levensbron.nl) 

◼ Gezinsontmoetingen in De Levensbron 

Vier keer per jaar organiseert De Levensbron een speciale viering voor gezinnen op zondag na 

de kerkdienst vanaf 11 uur. De gezinsontmoetingen zijn voor (groot)ouders én hun 

(klein)kinderen / jongeren en geïnteresseerden. We lezen een Bijbelverhaal en verwerken dit op 

creatieve manieren. Er zijn altijd twee programma’s; één voor de kinderen en één voor de 

jongeren. Aansluitend eten we met elkaar. Doen jullie mee? We komen voor het eerst bij elkaar 

op zondag 16 oktober rond het verhaal van de ark van Noach. Wilt u meer informatie, neem dan 

contact op met jeugd- en gezinswerker Jolanda van der Pol, 06-37474733 of 

jeugdwerker@levensbron.nl 

mailto:jeugdwerker@levensbron.nl
mailto:jeugdwerker@levensbron.nl
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◼ Kinderkerstfeesten.  
Zowel in de Levensbron als in de Christus is Koningkerk wordt 
op 18 december een kinderkerstfeest gehouden. Info 
Levensbron: Jeugd- en gezinswerker Jolanda van der Pol (06-
37474733, jeugdwerker@levensbron.nl). 
Info Slikkerveer: jeugdwerk@pgslikkerveer.nl. 

 
◼ Kerk-op-schoot vieringen en clubs in de Christus is Koningkerk te Slikkerveer 
Kerk-op-schoot vieringen zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun (groot-)ouders. 
Baby’s, peuters en kleuters beleven met alle zintuigen, samen met hun (groot-) ouders, een 
Bijbelverhaal. Ze vinden enkele keren per jaar plaats, op zondagmiddag.  
Er is verder een club voor kinderen, een club voor tieners en een jongerengroep. 
Deze jongerengroep voor jongeren van 18 tot 22 jaar (JOVO) komt 1 keer per maand op 
zondagavond bij elkaar in de kerk. Info: jeugdwerk@pgslikkerveer.nl 
 

8. Zang, muziek en cultuur 
 

8.1 Projectkoor voor Kerstavond   
Houdt u/hou jij van zingen? Doe dan mee met het Kerstherberg-koor. 
Iedereen uit de kerk en daarbuiten is welkom. Onder leiding van Wim Keijzer 
en met muzikale begeleiding van Wim Smit (organist in de Groene Tuinkerk) 
studeren we met elkaar bekende en nieuwere kerstliederen in.  
Op 24 december, de dag voor Kerst, is op beide locaties in de middag een 
Kerstherberg met allerlei activiteiten (zie de info onder Kerstherberg). 
Mensen uit beide kerken en belangstellenden zijn daarna welkom in Bolnes. Daar wordt een 
maaltijd aangeboden. Om 20.30 uur werkt het koor mee aan een laagdrempelige maar stijlvolle 
Kerstavondviering waarin Ria Keijzer voorgaat. De viering wordt voorafgegaan door een 
volkskerstzang om 19.30 uur.  
Het koor repeteert op dinsdag 13 en dinsdag 20 december, van 19.30 uur tot 21.30 uur.  
Zangervaring is niet vereist, maar hopelijk doen er ook wat ervaren mensen mee die anderen 
kunnen ondersteunen. Maar: laat u niet weerhouden: plezier en verbondenheid staan voorop.  
 

Aanmelding is gewenst, bij Wim en Ria Keijzer, 070 - 319 1938 of 06 - 5022 8250, 
ria.keijzer@casema.nl, maar spontaan aanschuiven op de eerste bijeenkomst mag ook.  
  

8.2 Sing-Inn  
Zingen verbindt, vrolijkt op, geeft taal aan gevoelens, brengt ontspanning en wekt plezier. Wim 
en Ria Keijzer (leiding) en Jan van der Meer (pianist) delen per keer een themaprogramma uit 
met seculiere en religieuze liederen uit allerlei bronnen. Op woensdag 19 oktober is de eerste 
Sing Inn, met het thema “Liedjes die blijven”. De daaropvolgende edities zijn op 30 november 
en in 2023 op woensdag 15 februari en 19 april. De Sing-Inn zet in op plezier en stelt geen eisen 
aan iemands zangkunst (Het is dus ook geen opstapje naar een nieuw koor). U kunt per keer 
besluiten om aan te schuiven. Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur met een rondje koffie of 
thee. Direct daarna gaan we zingen; het eindigt om 15.45 uur. We noemen het een Sing-Inn, 
omdat een Inn in het Nederlands ‘herberg’ betekent, en daar is het goed toeven.   
Deelname is gratis, maar op tafel staat een spaarpot, waarin ieder die wat missen kan een 
passende bijdrage doet. Informatie: Ria Keijzer, 06 – 5022 8250, ria.keijzer@casema.nl. 

mailto:jeugdwerk@pgslikkerveer.nl
mailto:ria.keijzer@casema.nl
mailto:ria.keijzer@casema.nl
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8.3 Liedboekgroep  
Toen enkele jaren geleden in de kerken een nieuw liedboek in gebruik genomen werd, is er een 
interkerkelijke zanggroep ontstaan om de nieuwe liederen in al haar diversiteit te oefenen. In 
deze zanggroep zitten van oudsher ook mensen uit Bolnes. De liedboekgroep repeteert dit sei-
zoen 1 x per maand op maandagavond in een van de ruimtes van onze kerk. 

Data in 2022: 5/9, 3/10, 7/11. Aanvangstijd: 19.30 uur. 
Muzikale begeleiding Herman Houweling. Leiding en nadere 
informatie: René Barnard, 06 – 5351 9388 / 0180 427 682, 
r.e.barnard@kpnmail.nl. 
 
8.4 Muzikanten gezocht!  
Muziek voegt waarde toe aan onze vieringen. Elke dienst wordt 

begeleid met orgelspel, maar de muziek van andere instrumenten kan een viering zo veel mooier 
maken. In het komend kerkelijk jaar willen we graag in contact komen met muzikanten. Bent u 
of kent u iemand die een muziekinstrument bespeelt en het leuk vindt om eens mee te werken 
aan een kerkdienst, neem dan contact op met Bas Geelhoed, 0180 – 413 552, 
basgeelhoed52@gmail.com 
 
8.5 Cultuurdag in Gouda  

 
Wij willen graag peilen of er voldoende 
belangstellenden zijn voor een cultuurdag in 
Gouda, in mei 2023. In de ochtend is er een 
lezing, waarna we op bezoek gaan in de Sint 
Janskerk voor uitleg bij de prachtige ramen, 
gebaseerd op Bijbel-verhalen en de 
geschiedenis. Een stadswandeling toont ons 
de monumenten en bijzondere verhalen van 
de stad. Koffie, een lunch en een afsluiting 
voegen we aan het prpogramma toe. 
Interesse om mee te gaan? Meld dit dan 
voor 1 januari bij Ria Keijzer, de reisleider, 
ria.keijzer@casema.nl  
 

9. In actie …  
 
9.1 Voedselbank  
De diaconie helpt met voedselpakketten mensen die met heel weinig geld moeten rondkomen. 
Bedrijven, instellingen en particulieren leveren hiervoor de producten. Zo bestrijden we samen 
armoede. Voedseloverschotten verdwijnen en het milieu wordt minder belast.  
 
 

 
 
 
 
 

mailto:r.e.barnard@kpnmail.nl
mailto:basgeelhoed52@gmail.com
mailto:ria.keijzer@casema.nl
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Ook in onze kerk worden producten ingezameld voor de 
Voedselbank. Elke eerste zaterdag van de maand vraagt de 
diaconie u iets in te leveren. Gewone producten die u met uw 
eigen boodschappen kunt halen in de supermarkt. In de kerk 
staan dan kratten klaar waar alles in verzameld wordt.  
De diaconie laat u elke maand, via de mededelingen in de 
kerkdienst en via Kerk aan de Maas, weten wat er nodig is. 
  

9.2 Vakantietas 
De Vakantietas is bedoeld voor Ridderkerkse kinderen die vanwege financiële zorgen in het 
gezin niet op vakantie kunnen. De diaconie werkt hiervoor samen met de andere diaconieën in 
Ridderkerk. De tassen worden gevuld met leuke dingen om te spelen en bijvoorbeeld met een 
kaartje voor het zwembad. De tassen worden uitgedeeld door de Voedselbank. De diaconie  
vraagt hiervoor een gift van de gemeenteleden. 

 
9.3 Kerstpakketten voor vluchtelingen  
De diaconie verzorgt samen met andere diaconieën in IDB-verband kerstpakketten voor 
vluchtelingen die zich in de gemeente Ridderkerk gevestigd hebben, zgn. statushouders.  

 
9.4  Eerlijke handel - Stichting Wereldwinkel Ridderkerk  
De Stichting Wereldwinkel Ridderkerk is een van de ruim 200 wereldwinkels die 

Nederland telt. In Ridderkerk maakt zij deel uit van de Stichting Wereldwerk die 

een koepel vormt voor een aantal andere ideële organisaties zoals Amnesty 

International, Artsen zonder Grenzen, Duurzaam zonder Grenzen, Interkerkelijk 

Diaconaal Beraad (IDB)-Ridderkerk, Stichting Vluchtelingenwerk en Vrouwen voor 

Vrede. 

De Wereldwinkel Ridderkerk verkoopt originele producten en (h)eerlijke levensmiddelen uit 

andere culturen. Alle zogeheten ‘fair trade’ producten zijn gemaakt met respect voor mens en 

milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een 

rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. De 

wereldwinkel Ridderkerk draait geheel op de inzet van 

vrijwilligers. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met 

Truus Luijendijk via 0180 - 416 731.  

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij de 

Wereldwinkel aan de Schoutstraat 17 in het centrum van 

Ridderkerk. Openingstijden: van dinsdag t/m zaterdag van 

11.00 uur tot 16.00 uur. Telefoon: 0180 - 430 417,  

website: www.wereldwinkelridderkerk.nl.  

 

9.5 Amnesty International 

Amnesty International strijdt voor mensenrechten, overal en voor iedereen. Ook in de gemeente 

Ridderkerk is een werkgroep van Amnesty International actief. Deze groep neemt deel aan 

Stichting Wereldwerk Ridderkerk. 

Onze kerk stuurt elke maand een groetenkaart aan iemand die gevangen zit of bedreigd wordt 
vanwege zijn/haar overtuiging, geloof, ras of inzet voor mensenrechten. Deze kaarten liggen in  

http://www.wereldwinkelridderkerk.nl/
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de hal klaar, daar kunnen de kerkgangers hun naam op schrijven en eventueel een groet. Elke 
maand staat er een stukje in Kerk aan de Maas, waarin u meer kunt lezen over de persoon aan 
wie we schrijven in die maand.  

Wat doet Amnesty nog meer in Ridderkerk? 
◼ actie voeren voor de mensenrechten via een kraam op markten en braderieën: het publiek 

wordt dan gevraagd om een handtekening op een petitie;  
◼ op verzoek voorlichting over Amnesty International geven aan allerlei groepen; 
◼ geld ophalen tijdens de landelijke collecte in maart en door verkoop van tweedehands 

boeken;  
◼ schrijfabonnees krijgen elke maand voorbeeldbrieven om thuis brieven te schrijven en te 

versturen aan autoriteiten in diverse landen; 
◼ Amnesty heeft ook altijd mooie kerstkaarten die te koop zijn in de Wereldwinkel aan de 

Schoutstraat.  
Wilt u meer weten? Wilt u meedoen met Amnesty Ridderkerk als schrijfabonnee of als collec-
tant?    Of wilt u meehelpen om acties te organiseren? Stuur dan een mail of bel onderstaand 
nummer.     Kijk ook eens op: www.facebook.com/amnestyridderkerk en op www.amnesty.nl.  
Informatie: Wil Wendrich, 0180 - 487 050, amnesty.ridderkerk@hotmail.com. 

 
9.6 Inzamelingen  
Op zondagen en door de week als de kerk open is, kunt u 
bij ons terecht met uw postzegels en kaarten, oude mobieltjes, 
cartridges en oud ijzer (metalen). Sommige spullen worden hergebruikt, 
andere dienen met hun opbrengst goede doelen. 
 

10. Verband met andere kerken 
 

10.1 SARI-kerken   
Onze kerk, de PG Bolnes, maakt deel uit van het overlegorgaan SARI, Samenwerkende kerken 
in Ridderkerk. Daarin zitten ook De Levensbron in Ridderkerk, de Ontmoetingskerk in Rijsoord 
en de Christus is Koningkerk in Slikkerveer. 
Het accent binnen de samenwerking ligt op het uitwisselen van informatie in elkaars media en 
regulier overleg tussen vertegenwoordigers van deze kerken en tussen de pastores.   
We zijn welkom bij elkaars activiteiten; waar de mogelijkheid voor de hand ligt bieden we een 
activiteit gezamenlijk aan. kerken 
 

10.2 House of Worship en de Boezemkerk.  
Onze kerkruimten delen we met de HOWH (House of Worship Hulanda), met wie een goede 
verstandhouding bestaat. Er is onderlinge sympathie tussen de Boezemkerk (Hervormde 
gemeente), die deel is geworden van een pioniersplek, en onze kerk. In 
ons opbouwwerk hebben we, net als zij, de buurt op het oog, maar dan 
vanuit de vertrouwde werkstructuur van de kerk.  
 
10.3 Oecumene 
In de Veertigdagentijd werken we samen met protestantse en Rooms 
Katholieke kerken van Ridderkerk en IJsselmonde. U leest er alles over op 
pagina 14.    

http://www.amnesty.nl/
mailto:amnesty.ridderkerk@hotmail.com
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10.4. De Groene Tuinkerk 
Zoals het voorwoord van dit boekje al aangaf is er een verkenning gaande tussen de Groene 
Tuinkerk en onze gemeente. We werken er aan dat we elkaar in dit seizoen beter leren kennen 
en op meerdere momenten samen een activiteit aanbieden. In gerichtheid en werkwijze hebben 
we veel gemeen. We hopen op een win-winsituatie.   
 

10.5 Interkerkelijk Diaconaal Beraad    
Onze diaconie is verbonden met het IDB, een platform waar diakenen van de kerken in Ridderkerk 
elkaar ontmoeten, overleggen, zich laten informeren, projecten ontwikkelen en die coördineren. 
Vanuit Christelijke overtuiging zet het IDB zich in voor de Ridderkerkse samenleving. Projecten 
van het IDB zijn o.a. de Kerstpakkettenactie en de Vakantietas. Noodopvang De Haven Ridderkerk 
wordt ondersteund door het IDB en het IDB vertegenwoordigt de kerken in de Coalitie tegen 
Eenzaamheid Ridderkerk. Om goed geïnformeerd te zijn van de actuele situatie en ontwikkelingen 
in de Ridderkerkse samenleving worden structurele contacten onderhouden met het bestuur van 
de Gemeente Ridderkerk, politieke partijen en andere maatschappelijke organisaties zoals 
Stichting Present, Facet, Schuld Hulp Maatje, Stichting Integratie in Ridderkerk, Vluchtelingen 
werk en de Food Company 
Vier keer per jaar geeft het IDB een nieuwsbrief voor gemeenteleden uit. Als u hierin 
geïnteresseerd bent, mail dan even naar idb.ridderkerk@gmail.com en u wordt opgenomen in 
het verzendbestand. Meer informatie is te vinden op de website: www.idb-ridderkerk.nl 
IDB-ambassadeur van de PG Bolnes is Rien Verwijs, tel. 0180-423347, mverwijs@live.nl  

 

---------------------------------------------------------------- 
Ruimte voor aantekeningen

mailto:idb.ridderkerk@gmail.com
http://www.idb-ridderkerk.nl/
mailto:mverwijs@live.nl
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Kalender 

 

Oktober Za 1 okt 11.00 u Voedselbank 

 Ma 3 okt 19.30 u Liedboekgroep 

 Di 11 okt 10.00 u Jarige Job en Jet 

 Di 11 okt 19.30 u Kerstherberg overleg 

 Di 12 okt 19.30 u Kennismakingsavond 

 Do 13 okt 14.30 u Gesprekskring GRT 

 Vr 14 okt 18.00 u Samen aan tafel 

 Di 18 okt 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Wo 19 okt 13.30 u Sing Inn 

 Do 20 okt 10.00 u Koffieochtend 

 Wo 26 okt 19.30 u Lezing Dementie 

 Do 27 okt 14.30 u Gesprekskring GRT 

    

November Di 1 nov 17.00 u Gedenkavond 

 Za 5 nov 11.00 u Voedselbank 

 Ma 7 nov 13.30 u Kerstengelenbijeenkomst 

 Ma 7 nov 19.30 u Liedboekgroep 

 Di 8 nov 09.30 u Open huis met passie 

 Di 15 nov 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Do 17 nov 14.30 u Gesprekskring GRT 

 Vr 18 nov 18.00 u Samen aan tafel 

 Wo 23 nov 17.00 u Wijkteams Samen sterk  

 Do 24 nov 10.00 u Koffieochtend 

 Wo 30 nov 13.30 u Sing Inn 

    

December Za 3 dec 11 u Voedselbank 

 Di 6 dec 09.30 u Open huis met passie 

 Vr 9 dec 18.00 u Samen aan tafel 

 Ma 12 dec 10.00 u  Jarige Job en Jet 

 Di 13 dec 19.30 u Kerstprojectkoor 

 Wo 14 dec  Ouderenkerstviering 

 Di 20 dec 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Di 20 dec 19.30 u Kerstprojectkoor 

 Za 24 dec  Kerstherberg 

  20.30 u Kerstavonddienst 

    

Januari Di 3 jan 9.30 u Open huis met passie 

 Za 7 jan 11.00 u Voedselbank 

 Ma 16 jan 19.30 u Startavond  Filmgroep 

 Di 17 jan 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Wo18 jan 17.00 u Wijkteams Samen Sterk 

 Di 24 jan 19.30 u Filmavond ouders 

 Do 26 jan 10.00  Koffieochtend 

 Vr 27 jan 18.00 u Samen aan tafel 
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Februari Wo 1 feb 11.00 u Groothuisbezoek 

 Do 2 feb 11.00 u  Groothuisbezoek 

 Di 7 feb 09.30 u Open huis met passie 

 Do 9 feb 17.00 u Groothuisbezoek 

 Di 14 feb 10.00 u Jarige Job en Jet 

Februari Di 14 feb 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Wo15 feb 13.30 u Sing Inn 

 Vr 17 feb 18.00 u  Samen aan tafel 

 Wo23 feb  Lunch GroeneTuinkerk 

    

Maart Vr 3 mrt  Vrijdagavondgebed 

 Za 4 mrt 11.00 u Voedselbank 

 Di 7 mrt 9.30 u Open huis met passie 

 Vr 10 mrt  Vrijdagavondgebed 

 Di 14 mrt  Lezing Avondmaal 

 Vr 17 mrt  Vrijdagavondgebed 

 Di 21 mrt 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Vr 24 mrt 18.00 u Samen aan tafel 

 Vr 24 mrt  Vrijdagavondgebed 

 Do 30 mrt 10.00 u Koffieochtend 

 Vr 31 mrt  Sobere maaltijd 

 Vr 31 mrt  Vrijdagavondgebed 

    

April Za 1 apr 11.00 u Voedselbank 

 Di 4 apr 09.30 u Open huis met passie 

 Di 11 apr 10.00 u Jarige Job en Jet 

 Di 18 apr 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Wo 19 apr 13.30 u Sing Inn 

 Do 20 apr 10.00 u Koffieochtend 

 Vr 21 apr 18.00 u Samen aan tafel 

    

Mei Di 2 mei 09.30 u Open huis met passie 

 Za 6 mei 11.00 u Voedselbank 

 Vr 12 mei 18.00 u Samen aan tafel 

 Di 16 mei 14.00 u Vrouwencontactgroep 

 Di 23 mei 13.30 u Workshop  Lichtbaken 

 Do 25 mei 10.00 u Koffieochtend 

    

Juni Za 3 juni 11.00 u Voedselbank 

 Di 6 juni 13.30 u Zomerterras 

 Di 13 juni 10.00 u  Jarige Job en Jet 

 Di 13 juni 13.30 u Zomerterras 

 Di 20 juni 13.30 u Zomerterras 

 Vr 23 juni 18.00 u Samen aan tafel 

 Di 27 juni 13.30 u Zomerterras 

 Do 29 juni 10.00 u Koffieochtend 
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Wij, Wil Wendrich – Tamerius (R)  en Ria Keijzer – Meeuwse (L),  
danken allen die gegevens  
ter beschikking stelden  
voor dit activiteitenprogramma. 
Met enthousiasme hebben we  
het boekje samengesteld.   
 

Wij hopen dat dit boekje u  
aanspreekt en verder helpt.  
Bent u enthousiast? Attendeer er dan 
anderen op. In de kerk liggen mooie  
voorbedrukte kaarten met een foto van 
de kerk, zoals die op de achterzijde van 
dit boekje te zien is.  
Daarmee kunt u anderen uitnodigen 
om een keer met u mee te gaan naar 
een viering of een activiteit.   
 
Veel plezier en een inspirerend seizoen gewenst. Graag tot ziens! Wil en Ria.  
 

 



  

Dit is een huis  
waar mensen welkom zijn, 

een pleisterplaats om bij elkaar te komen, 
waar elk van waarde is die hier verschijnt, 

waar liefde leeft  
en tranen mogen stromen, 

waar deuren open staan voor groot en klein  
en mensen volop van de toekomst dromen. 

 

 
Dit activiteitenprogramma 2022 – 2023 is een uitgave  

van de protestantse gemeente te Bolnes. 
De foto toont het kerkgebouw met de nieuwe naam  

“Kerk aan de Maas”. 
 

 
Extra exemplaren van dit boekje zijn te verkrijgen 

in het kerkgebouw, Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk 
of via 0180 – 487050. Het is ook digitaal op te vragen. 

  


