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Voorwoord 

 

Beste mensen, 

“Gewoon en toch bijzonder”. Met deze woorden omschrijft de Protestantse Gemeente te Bolnes 

zichzelf op haar website. Het is treffend gesteld.  

Er wordt veel waarde gehecht aan het omzien naar elkaar. Dat geldt voor leden van de gemeente 

onderling, maar zeker ook voor anderen die in onze directe leefomgeving wonen. De theologie van 

onze gemeente daagt ons uit om verantwoordelijkheid te nemen voor een leefbare samenleving, 

waarin aan elk mens recht wordt gedaan. De opdracht daartoe komt terug in vieringen, activiteiten, 

nieuwe projecten en acties. In alle bescheidenheid proberen we zo met een eigen geluid en de inzet 

van velen gericht te blijven op God, elkaar en de samenleving.  

Niet de regels bepalen theologie en gemeenschapszin, maar solidariteit, ruimte en respect. We 

beseffen dat tijd en cultuur veranderen. We hebben te maken met verschillen in geloofsbeleving, 

meningen en verwachtingen. Desmond Tutu, vredestichter, zei ooit: “Verschillen zijn er om de 

interesse in elkaar mogelijk te maken” en (m.b.t. omgang en communicatie) “verhef niet je stem maar 

verhelder je argumentatie.” Dat zijn leerzame uitspraken om mee te werken. 

Bij de herstart van het kerkenwerk, met aandachtswerk en opbouwwerk, hebben we in 2019 besloten 

de informatie over onze kerk te actualiseren. Vanaf toen is er voor elk seizoen een 

activiteitenprogramma beschikbaar gesteld. Leden van de gemeente ontvingen daarnaast een 

ledenlijst, die onlangs weer is bijgewerkt. 

En nu ligt hier voor u de gemeentegids. Die vertelt over hoe de gemeente is georganiseerd. Bij wie  

kunt u waarvoor terecht? Welke geschiedenis schuilt er achter de binnen- en buitenkant van het  

kerkgebouw? Met wie wordt er samengewerkt? Hoe komt u aan actuele informatie? We hopen dat deze 

gemeentegids de weg wijst naar het antwoord. 

Met trots noemen we ook onze website, die vorig jaar geheel is vernieuwd. Behalve actuele informatie 

vindt u er een inkijkje in de gemeenschap. De website vormt verder een  boeiend archief met foto’s, 

columns, kerkdiensten, de gemeentefilms en de Kerstfilm die zijn gemaakt tijdens de Coronaperiode.     

We vertrouwen er op dat u gemak heeft van deze gids. Bewaar hem goed; hij is de komende jaren van 

kracht. In het kerkblad “Kerk aan de Maas” komt u soms wijzigingen tegen, zoals medewerkers die 

komen en gaan, nieuwe werkgroepen of adresgegevens. Ons verzoek is om die zelf over te nemen. 

Dank u wel. En….  mochten anderen er naar vragen, weet dan dat er in de kerk extra exemplaren 

liggen van deze gemeentegids en van het activiteitenprogramma.   

 

Veel plezier m et deze gemeentegids. 

Bolnes, januari 2022.  

Ria Keijzer – Meeuwse, pastor en opbouwwerker,  

sinds 1 mei 2019 verbonden aan deze gemeente.  
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Contactgegevens 
 
Kerkgebouw van de Protestantse Gemeente te Bolnes 
T: 0180 – 418 508 
Pretoriusstraat 56, 2987 AK Ridderkerk 
Website: www.pgbolnes.nl 
 
Pastor/opbouwwerker 
Mw. Ria Keijzer – Meeuwse 
Tollenskade 17, 2274 LT Voorburg  
T: 070 – 319 1938 / 06 – 5022 8250 
E: ria.keijzer@casema.nl 
 
Koster/beheerder zalen  
Dhr. T. (Teun) Molendijk 
T: 06 – 4110 4827 
Pretoriusstraat 47, 2987 AJ Ridderkerk 
E:  beheerder@pgbolnes.nl / t.molendijk65@upcmail.nl  
 
Kerkelijk Bureau 
Mw. W.(Winy) van der Pijl-Oosterhuis  
T: 0180 – 410 008 
Steijnstraat 30, 2987AS Ridderkerk 
E: winyvanderpijl@outlook.com /  kerkelijkbureau@pgbolnes.nl 
 
Scribaat 
Mw. W. (Wil) Wendrich-Tamerius 
T:  0180 – 487 050 / 06 - 82066497 
Werfkade 44, 2987 RH Ridderkerk 
E: scriba@pgbolnes.nl 
 
Preekvoorziening 
Mw. T. Luijendijk 
T: 0180 – 416 731 
Dijkje 137, 2987 VK Ridderkerk 
E: truusluijendijk@hotmail.com 
 
Website: www.pgbolnes.nl 

 

 

 

   

  

http://www.kerkbolnes.nl/
mailto:truusluijendijk@hotmail.com
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1. Algemeen 
De Gereformeerde Kerk Bolnes werd opgericht op 10 december 1878.  
In 2009 gingen de Gereformeerde Kerken, de Hervormde kerken en de Evangelisch Lutherse kerken in 
Nederland een fusie aan, de PKN, Protestantse Kerken in Nederland.  
De naam van onze kerk werd toen gewijzigd in Protestantse Gemeente te Bolnes. Die naam zijn we 
per zondag 17 februari 2010 officieel gaan gebruiken. De kerk staat bij de overheid bekend onder 
nummer 581. In de landelijke PKN administratie is de kerk bekend onder nummer 9604.0.000 
 

Visie 
Onze kerk werkt met een beleidsplan. Dat is behalve een eigen werkbeginsel ook een verplichting die 
de landelijke Protestantse Kerk bij alle aangesloten kerken neerlegt. Daarbinnen kijken we in de ker-
kenraad welke doelen we haalbaar achten, wat daarvoor nodig is en hoe we daarover communiceren 
op de werkvloer en in de breedte van de gemeente. Via de scriba kunt u zo’n beleidsplan inzien of 
opvragen. U vindt het ook op onze website. 
Aan beleid gaat visie op onze missie vooraf: wie zijn we als kerk en wat zien we als onze opdracht? 
Dat is niet in een enkele zin te zeggen. In het voorwoord van deze gemeentegids treft u de richting aan 
waarmee onze kerk zich graag presenteert.  
 

Kerkgebouw 
De kerk met bijgebouwen is in gebruik genomen op 1 juni 1960, het ontwerp is van bureau Swaneveld 
en Goslinga. Het gebouw heeft met zijn 8 hoeken de klassieke vorm van een doopvont. Op het dak  
staat een windwijzer in de vorm van een zeilschip. Dit schip is indertijd gemaakt door gemeenteleden  
die in de scheepsbouw werkten. Het schip is hiermee een herinnering aan de geschiedenis van Bolnes, 
de scheepsbouw was lange tijd de belangrijkste bedrijfstak hier.  

 

Het logo van de kerk: de duif boven het water.  
De duif verwijst naar de Heilige Geest, de kracht van God die met de mensen is.  
Het water verwijst naar de rivier, maar ook naar Bijbelse waterverhalen: de zondvloed, de 
doop van Jezus in de Jordaan, Jezus als levend water om er maar enkele te noemen. 
U ziet het logo in het interieur van de kerk terug in de kanselkleden, de doopschaal, het 
avondmaalstel en in de gedachtenishoek.  
Ook de publicaties van de PG te Bolnes zijn te herkennen aan dit logo.  
 

Op de buitenkant van het kerkgebouw staat onder het kruis de tekst: ‘In Hoc Signo 
Vinces’. Dit betekent ‘in dit teken zult gij overwinnen’. 

 

Het orgel in onze kerk is een 2-klavier mechanisch pijporgel met vrij pedaal. Het heeft 11 registers. Het 
is in 1970 oorspronkelijk door de Firma Reil te Heerde gebouwd voor een andere kerk. Het is geheel 
verbeterd en vernieuwd door de Firma G.J. Elbertse te Soest en in onze kerk geplaatst. De officiële 
overdracht en de feestelijke eerste bespeling vonden plaats op 25 november 1986. 
 

De kerkzaal met galerij biedt plaats aan ongeveer 400 kerkgangers. 
In 2021 is besloten dat het kerkgebouw voortaan een naam zal hebben: “Kerk aan de Maas”. In 2022 
zal dit zichtbaar worden.   

 

Classis Zuid-Holland Zuid 
Sinds 2018 zijn de gemeenten van de PKN ingedeeld in provinciale regio’s. Een regio wordt kerkelijk 

een classis genoemd. De PG Bolnes valt nu onder de Classis Zuid-Holland Zuid. 

Het bestuur van de classis is de classicale vergadering. Deze wordt gevormd door de ambtsdragers, 
tenminste 20 en ten hoogste 30, die verkozen zijn door de kerkenraden van de tot de classis beho-
rende gemeenten.  
 

De classicale vergadering geeft leiding aan het leven en werken van de classis en geeft daarin  
gestalte aan de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor elkaar en voor de gehele kerk, alsmede  
aan de verantwoordelijkheid van de kerk voor de gemeenten. 
De classis moet o.a. de ontmoeting van gemeenten bevorderen. Dat gebeurt in de ring.  
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Een ringbijeenkomst heeft meestal een bepaald thema. Daar kunnen ambtsdragers heen, maar zeker 
ook gemeenteleden.  
Nieuw is de functie van de classispredikant, hij of zij vormt het gezicht van de classis in en buiten de 
kerk. De classispredikant bezoekt de gemeenten minimaal 1 x per 4 jaar. 
In de classis Zuid-Holland Zuid is ds. Gerrit van Meijeren de classispredikant. 
Informatie: www.protestantsekerk.nl 
 

Predikanten van onze kerk 
Ds.  A. v. d. Zanden 11 mrt. 1883  22 nov. 1885 
Ds.  A. Mulder 21 nov.1886 6 nov. 1892 
Ds. C. Steketee 30 apr. 1893 26 nov. 1899 
Ds. C. Lindeboom 7 okt. 1900 25 juni 1905 
Ds. E. Schouten 24 febr. 1907 29 sept. 1912 
Ds. W. E. van Duin 6 apr. 1913 17 dec. 1916 
Ds. H. Koffijberg 1 juni 1919 4 mrt. 1925 
Ds. J. A. Schep 24 okt. 1926 5 mei 1929 
Ds.  M. van Wijk 2 febr. 1930 14 aug. 1932 
Ds. H. Volten 16 febr. 1933 10 mei 1936 
Ds.  D. Warnink 22 nov. 1936 16 juli 1946 
Ds.  D. C. van Lonkhuizen 26 nov. 1946 13 dec. 1956 
Ds. Th. Vollenhoven 15 juni 1957 1 sept. 1960 
Ds. W. L. Mulder 17 sept. 1961 31 jan. 1966 
Ds. A. J. L. Hoogkamer 11 sept. 1966 1 dec. 1973 
Dr. F. T. Bos 2 febr. 1975 1 sept. 1979 
Ds. C. Versteeg 9 aug. 1980 30 apr. 2004 
Ds.  E. J. S. den Breejen 7 febr. 2005  1 juli 2007 
Ds. Mw. J. van der Neut 1 jan. 2008 1 sept. 2018 
Mw. Ria Keijzer – Meeuwse  1 mei 2019  

 

Pastor 
Per 1 mei 2019 is Ria Keijzer – Meeuwse verbonden aan de kerk van Bolnes. Zij werkt 18 uur per week 
en behartigt, samen met vrijwilligers, het opbouwwerk en pastoraat. Zij werkt de eerste drie dagen van 
de week, maar hanteert flexibele werktijden als de actualiteit daar om vraagt. 
 

PR en Communicatie 
Kerk aan de Maas 
Ongeveer 10 keer per jaar wordt het blad ‘Kerk aan de Maas’ gratis bij de gemeenteleden thuis bezorgd. 
De bedoeling van dit blad is, u zoveel mogelijk te informeren over de activiteiten van het kerkelijk erf. 
Werkgroepen, commissies en individuele gemeenteleden kunnen in dit blad schrijven. 
De berichten kunnen worden ingeleverd bij de eindredactie:  
Bas Geelhoed,  Scheldeplein 25, 2987 EL Ridderkerk E: b.geelhoed@chello.nl. 
Wanneer u het blad niet ontvangt, wilt u dit dan doorgeven aan bovengenoemd adres? 
 

Website 
Tijdens coronatijd is er hard gewerkt aan een nieuwe website, www.pgbolnes.nl. Een bezoekje is de 
moeite waard. U vindt er o.a. informatie over de diensten en activiteiten. Ook vindt u daar de 
gemeentefilms die zijn gemaakt toen er door Corona geen kerkdiensten konden worden gehouden. 
Meer dan 60 gemeenteleden leverden een bijdrage.  
De nieuwrubriek wordt regelmatig aangepast. Informatie, foto's, verslagen e.d. kunt u sturen aan:  
Janny van der Voort, E: vandervoortromeijn@gmail.com. 
 

Andere uitgaven 

In de loop van het jaar zijn er Kerkbrieven verschenen en twee vaste uitgaven: 

• Activiteitenboekje  

• Ledenlijst, alleen voor gemeenteleden. 
Documentatie is op te vragen bij de scriba, Wil Wendrich, T: 0180 – 487050  E:scriba@pgbolnes.nl 

http://www.protestantsekerk.nl/
mailto:vandervoortromeijn@gmail.com
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2. De kerkdienst   
Werkgroep Eredienst (WED)  
De werkgroep Eredienst bestaat uit een aantal gemeenteleden die vanuit verschillende invalshoeken 
meehelpen aan het tot stand komen van de kerkdiensten. De diensten die vanuit de jaarcyclus extra 
aandacht krijgen, worden door hen voorbereid. 
 

Leden van de Werkgroep Eredienst 
Gerda van der Schilt, voorzitter, T: 010 – 886 1043, E: hansvdschilt@gmail.com 
Femke Zandink, secretaris, T:  0180 – 722 287, E : zandink.voort@gmail.com 
Janny van der Voort, T: 0180 – 414 101, E: vandervoortromeijn@gmail.com 
Marjan Geelhoed, contact bloemschikgroep, T: 0180 – 413 552, E: marjangeelhoed@gmail.com 
Arja van Wingerden, contact diaconie, T: 06 - 34842984, E: avanwingerden1@hotmail.com 
Bas Geelhoed, contact organisten, T: 0180 – 413 552, E: b.geelhoed@chello.nl 
Hugo Stegman, contact beamerteam, T: 06 – 3747 1172, E: hugostegman1997@hotmail.com 
Ria Keijzer, pastor, T: 070 – 3191938 / 06 – 5022 8250 
   

Organisten 
Rien Verwijs, T: 06 – 1212 1594, E: mverwijs@live.nl 
Thea Verhagen, T: 06 – 1353 3124, E: t.verhagen87@tiscali.nl 
Freek Krabbendam, T: 010-41572888, E: fw.krabbendam@gmail.com 
Coördinator organisten en orgel: Rien Verwijs 
 

(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 gebruikt. Elke zondag 
heeft een eigen naam en kleur. Een folder geeft uitleg over bepaalde gebruiken en termen, zodat  
een viering voor iedereen toegankelijker wordt. Na iedere dienst bent u welkom om een kopje koffie te 
blijven drinken. 
 

De viering van het Avondmaal  
Ongeveer 6x per jaar vieren we tijdens de kerkdienst het Avondmaal. Daarin 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.  
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 van de Riederborgh, 0180- 452648, 
martinl@riederborgh.nl. 
 

De kleuren van het kerkelijk jaar  
De kleur van de liturgische kleden op de tafel en de preekstoel hangt samen met de periode 
van het kerkelijk jaar. 
 

Advent Paars  
Kerst en Epifanie Wit   
Tijd daarna tot aan veertigdagentijd Groen 
Veertigdagen tijd Paars  
Witte Donderdag Wit 
Goede Vrijdag Paars 
Stille Zaterdag Paars of wit 
Pasen tot Pinksteren Wit 
Pinksteren  Rood 
De zomertijd en herfsttijd Groen 
Eeuwigheidzondag Wit 
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In onze kleden, ontworpen door Margreet Scholten, en in ons glaswerk, ontworpen door 
Gerardo Cardinale, komen alle kleuren voor. De betekenis:  

- Wit = licht, feest, reinheid, toekomst  

- Rood = passie, vuur, Geestkracht  

- Paars = bezinning, inkeer, ingetogenheid, beproeving, boete of rouw.  

- Groen = hoop en groei  
 

In de paarse periode (Advent en de Veertigdagentijd) zijn er twee zondagen roze: dan breekt 
het uitzicht op het feest (wit) al door de ‘donkere‘ tijden (paars) heen.  
Bij de doop is de kleur wit, bij een uitvaart paars of wit. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
(Eeuwigheidszondag) is de kleur wit. Als er ambtsdragers worden bevestigd gebruiken we het rood. 
 

Aandacht voor …  
… Lectoren 
Elke zondag verzorgt een lector de Bijbellezingen 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. 
 

… 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 gemeenteleden zo’n liturgische schikking, die voorin 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.  
  

… 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 koster komt de kinderen en  
de leiding ophalen aan het einde van de dienst, zodat ook zij de zegen ontvangen. Wilt u meedraaien in 
het oppasrooster dan kunt u zich aanmelden bij Janny van der Voort, 0180 – 414 101. 
 

… De kindernevendienst 
Eén keer in de maand wordt er kindernevendienst gehouden voor kinderen van de basisschool.  
De kinderen gaan tijdens het gedeelte met lezingen en preek naar hun eigen ruimte en vertellen bij 
terugkomst over wat zij gehoord, gezien, gedaan of gemaakt hebben. 
In 2022 is er kindernevendienst op elke eerste zondag van de maand en op bijzondere zondagen 
zoals de startzondag, Pasen, Pinksteren en Kerst.  
 

… Het beamerteam  
Enkele enthousiaste gemeenteleden ondersteunen 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. U kunt bij hen terecht met suggesties voor de beamer in de kerkdienst. Uw opmerkingen 
helpen bij het verder ontwikkelen van het schermgebruik in het kerkgebouw. Wie heeft ervaring met 
Microsoft Office of wil leren hoe het werkt? Meld u zich dan bij Sander Geelhoed, tel. 06 – 2806 6813, 
beamerteam.pgbolnes@gmail.com. We zoeken namelijk nog versterking! Ook wie ervaring heeft met het 
maken of monteren van films is zeer welkom. 
 

… De kerkdienst via Internet 
U kunt alle kerkdiensten (op zondag en doordeweeks), waar u ook bent, via internet beluisteren, gelijk-
tijdig of later. Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl (daarna verder klikken op Zuid-Holland, Bolnes) of 
de eigen website www.pgbolnes.nl. Bij bijzondere diensten wordt een liturgieboekje gemaakt, waarvan 
de inhoud altijd op de website van onze kerk staat.  
 

… De kerkauto 
Voor ieder die door omstandigheden niet op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen, is er de auto-
dienst. Heeft u vervoer nodig of wilt u vervoer bieden, dan kunt u bellen met Truus Luijendijk, 0180 – 
416 731 of 06 – 4122 9636. 
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… 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 ook af en toe eens te zijn, laat het weten aan de scriba,  
Wil Wendrich, 0180 – 487 050, scriba@pgbolnes.nl 
 

… 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. Een dankbaar werkje dus.  
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. 
 

… 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 huwelijks-
jubileum), 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 regelmatig 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.  
 
 

3. Organisatie  
Bestuur  
Kerkenraad en moderamen 
De kerkenraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de kerk.  
Het moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de pastor, een afgevaardigde 
van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters. 
Het moderamen bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor: het stelt de agenda op en doet voorstel-
len. De kerkenraad neemt de besluiten. 
De kerkenraad vergadert 1 x per 6 weken, het moderamen ook, dit vergadert in de week voor de ker-
kenraadsvergadering. Vaste agendapunten van de kerkenraad zijn o.a. verslag van alle colleges en 
werkgroepen, aandachtspunten van de pastor, mededelingen en vragen vanuit de gemeente of de 
landelijke kerk.   
Als u een agendapunt in de kerkenraad wilt inbrengen, kunt u dat laten weten aan het moderamen/de 
scriba. 
 

Het moderamen bestaat uit: 
Henk den Breejen, voorzitter, T: 010 – 479 0357 
Ria Keijzer – Meeuwse, pastor, T: 070 – 319 1938 / 06 – 5022 8250,  
Wil Wendrich, scriba, T: 0180 – 487 050, E: scriba@pgbolnes.nl 
Jan Luijendijk, College van Kerkrentmeesters, T: 0180 – 416 731 
Arja van Wingerden, diaconie, T: 010 – 483 2705 
 

De kerkenraad bestaat uit: 
Henk den Breejen, voorzitter, T: 010 – 479 0357 
Ria Keijzer-Meeuwse, pastor, T: 070 – 3191938 / 06 – 5022 8250,  
Wil Wendrich, scriba, T: 0180 – 487 050, E: scriba@pgbolnes.nl 
Bas Geelhoed, wijkouderling, T: 0180 – 413 552 
Sophia de Lijster, wijkouderling, T: 0180 – 416 927 
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Carla Trouw, wijkouderling, T: 0180 – 415062 
Joke Ruinard, voorzitter diaconie, T: 0180 – 410 146 
Marit Leertouwer, penningmeester diaconie, T: 0180 - 416546 
Arja van Wingerden, diaken, T:  06 - 34842984 
Marjan Geelhoed, diaken, T: 0180 – 413 552 
Marjon Koers, diaken, T: 06- 22319542 
Jan Luijendijk, voorzitter CvK, T:  0180 – 416 731 
Joost Trouw, penningmeester CvK, T: 0180 – 415 062 
 

Beheer 
College van Kerkrentmeesters (CvK)  
Het College van Kerkrentmeesters is het orgaan in onze kerk dat volgens de kerkorde ‘verantwoor-
delijk is voor het scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven 
en werken van onze gemeente’. Zij maakt jaarlijks een conceptbegroting en concept-jaarrekening en 
legt deze ter goedkeuring voor aan de kerkenraad. Nadat de gemeente de gelegenheid heeft gehad 
hierop te reageren stelt de kerkenraad deze stukken definitief vast. 
Specifieke taken zijn: 

• De financiële administratie. Het College van Kerkrentmeesters wil zich verzekeren van een verant-  
     woord financieel beleid voor zowel de korte als de lange termijn. Het college zet zich sterk in voor   
     geldwerving en bewaakt de uitgaven kritisch. 

• Geldwerving via de Vaste Vrijwillige Bijdrage (VVB) en andere inkomstenbronnen. 

• Gebouwen, kerkgebouw, pastorie: beheer, verhuur en onderhoud. 

• Orgel: onderhoud en restauratie. 

• Veiligheid en duurzaamheid in en om het kerkgebouw, gebruiksvergunning, etc. 

• Verzekeringsportefeuille. 

• Koster/beheerder en predikant/kerkelijk werker: salariëring en pensioenen, etc. 

• Ledenadministratie. 

• Beheer van het archief. 

• Ondersteuning bij communicatiemiddelen zoals Kerkblad Kerk aan de Maas en onze website.  
 

Ouderling Kerkrentmeesters 
Jan Luijendijk, Dijkje 137, T: 0180 – 416 731             
Henk den Breejen, Tongelaarweg 22, T:  010 – 479 0357   
Joost Trouw, Natalstraat 17, T: 0180 – 415 062       
 

Kerkrentmeesters 
Winy van der Pijl, Steijnstraat 30, T:  0180 – 410 008 
Cees Opmeer, Merwedestraat 42, T: 0180 – 417 370 
Roelof Moed, Krammerhof 15, 0180 – 416 004 
Bert Ruinard, Kievitsweg 84 C, T: 0180 – 418 797 
Rob Stegman, Tongelaarweg 16, T: 010 – 482 0665 
Paul Zuurveld, Natalstraat 10, T:  0180 – 414 250            
E: kerkrentmeesters@pgbolnes.nl 

 

Taakverdeling 
Voorzitter Jan Luijendijk  
Boekhouder Henk den Breejen  
Penningmeester Joost Trouw  
Secretaris Henk den Breejen  
Kerkrentmeesters Winy van der Pijl Rob Stegman 
 Paul Zuurveld Cees Opmeer 
 Roelof Moed Bert Ruinard 
Bijdrageteam V.V.B.  
Daan en Winy van der Pijl, Steijnstraat 30,  T:  0180 – 410 008   
 

mailto:kerkrentmeesters@pgbolnes.nl
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Administratie V.V.B. 
Henk Verschoor, Leklaan 12, T: 0180 – 411 650 
 
Contact college van kerkrentmeesters - koster 
Jan Luijendijk, Dijkje 137, T: 0180 – 416 731 
 

Contact college van kerkrentmeesters - EHBO en SLOR 
Rob Stegman, Tongelaarweg 16, T:010 – 482 0665 
 

Collectebonnen 
Boekjes van € 40,- (40 bonnen a € 1,00) zijn verkrijgbaar bij: 
Joost Trouw, Vechtstraat 83, T: 0180 – 415 062 
Annemarie Tamerius, Merwedestraat 44, T: 0180 – 416 135 
 
Inzamelen metalen 
U kunt uw metalen, oud ijzer, gereedschap, pannen enz. inleveren bij de kerk. Met de 
opbrengst van de verkoop van de metalen worden o.a. projecten gesteund.  
 
Bankrekeningnummers 
Kerk en Jeugdwerk 
ING-bank NL27 INGB 0000 0120 47 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bolnes 
  

Diaconie 
Rabobank NL14 RABO 0373 7451 68 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Bolnes 
  

 

4. Omzien naar elkaar 
Diaconaat 
Diaconaat is zorgen voor wie arm en kwetsbaar is.  
Diakenen bieden hulp aan wie dat nodig heeft. Zij werken daarnaast aan een samenleving waar  
mensen minder snel uit de boot vallen. De basis van alle diaconaat ligt in de voortdurende zorg van 
God voor mensen.  
Jezus Christus is het uitdrukkelijke voorbeeld, Hij heeft oog voor wie arm en kwetsbaar is. 
 

De diaconie van de PG Bolnes zamelt geld in voor de naaste in de wereld verder weg aan de hand van 
projecten  van o.m. Kerk in Actie, in de kerkdiensten.  
Maar de diaconie wil zich ook inzetten voor onze naasten in de kerk en in de woonplaats. De diaconie 
kan b.v. als het nodig is hulp bieden aan gemeenteleden. In elk wijkteam zit een diaken, die kan helpen 
of de weg weet waar u hulp kunt krijgen. 
De diaconie werkt bij veel acties samen met de andere diaconieën in de omgeving, bv via het IDB 
zoals bij de, de Vakantietas, kerstpakketten voor vluchtelingen, enz.  
Elke maand kunt u hierover lezen in Kerk aan de Maas. 
 

De diaconie bestaat uit: 
Joke Ruinard, voorzitter, T: 0180 – 410 146, E: jhruinard@gmail.com    
Marit Leertouwer, penningmeester, T:0180 - 416546, E: maritleertouwer@hotmail.com 
Marjan Geelhoed, T: 0180 – 413 552, E: marjangeelhoed@gmail.com 
Arja van Wingerden, T: 06-34842984, E: avanwingerden1@hotmail.com 
Marjon Koers, T:06 22319542, E: marjonhoogendijk@hotmail.com 
 

Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) 
Onze diaconie is verbonden met het IDB, een platform waar diakenen van de kerken in Ridder-
kerk met elkaar overleggen, zich laten informeren en projecten ontwikkelen. Het zakelijke 
beheer van de projecten gebeurt door de Stichting Diaconale Projecten Ridderkerkse Kerken. 
De projecten van het IDB zijn o.a. de een klein noodfonds, 2e-hands computers voor scholieren, 
de kerstpakkettenactie, de vakantietas. De diaconie doet mee aan alle projecten van het IDB. 
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Het IDB heeft contact met maatschappelijke organisaties zoals Present, Facet, Schuldhulp-
maatje, Stichting Wereldwerk, de politieke partijen en zorginstellingen. Het IDB vertegen-
woordigt de kerken in de Coalitie tegen Eenzaamheid Ridderkerk en onderhoudt contacten met 
verschillende wethouders. Vier keer per jaar geeft het IDB  een nieuwsbrief voor gemeente-
leden 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. De diaconie en het IDB onderhouden contacten met de Stichting 
Integratie in Ridderkerk en SchuldHulpMaatje. 
IDB-Ambassadeur van de PG Bolnes is Rien Verwijs, 0180-423347, mverwijs@live.nl.  
 

Pastoraat 
De wijkteams 
De adressen van de gemeenteleden van de PG Bolnes zijn verdeeld over 4 wijkteams.  
Elk wijkteam bestaat uit een wijkouderling, een aantal wijkmedewerkers en een wijkdiaken. 
Wijkouderling en wijkmedewerkers bezoeken de gemeenteleden in hun wijk. De adressen worden 
onderling verdeeld. Het gaat dan meestal om het regelmatig bezoeken van ouderen en eenzamen die 
bezoek op prijs stellen. Verder bezoek bij gebeurtenissen zoals ziekte, ziekenhuisopname, geboorte. 
Bezoek met bloemetje bij de jarige 75-plussers die dat willen. Als mensen graag een bezoek van de 
pastor willen, dan geeft het wijkteam dat door aan haar.  
In het aandachtswerk gelden in onze kerk bepaalde spelregels. Allen die namens de kerk bezoekwerk 
doen, beloven geheim te houden wat hen in vertrouwen is gezegd. Publicaties over wel en wee in 
bijvoorbeeld Kerk aan de Maas gebeuren alleen met toestemming van het gemeentelid.  
Als er nieuwe adressen worden doorgegeven via de landelijke PKN-registratie, dan brengt iemand van 
de kerk een kennismakingsbezoek, voorzien van een informatiepakketje en een kleine attentie. 
 

Pastoraal overleg 

De wijkouderlingen komen o.l.v. de pastor bij elkaar in het pastorale overleg, ongeveer om de 6 – 8 
weken. In dit overleg bespreken ze zaken uit de wijk met elkaar, er is ruimte om problemen aan te 
kaarten, elkaar raad te geven. Maar ook algemene zaken die met pastoraat en beleid te maken hebben, 
kunnen hier besproken worden, zoals het elkaar kennen binnen de gemeente, het voeren van (geloofs-) 
gesprekken, praktijkthema’s als rouw en levenseinde, de visie achter het werk, trouw en toewijding die het 
werk vraagt, grenzen aan je verantwoordelijkheid of andere aandachtspunten die opkomen uit de praktijk.  
Ook word in het  pastoraal overleg het groothuisbezoek voorbereid, een reeks huiskamergesprekken 
rond een thema. Verbondenheid en verdieping zijn het doel.  
Het aandachtswerk wordt in principe gedaan door de wijkteams. Aanvulling hierop biedt de pastor. Zij 
ondersteunt het werk, biedt toerusting en doet op afroep ook zelf bezoekwerk. Verder initieert zij 
groepsactiviteiten en biedt via het project “Het Document” gelegenheid om in twee gesprekken 
persoonlijke wensen en gedachten over levenseinde en uitvaart op papier te zetten.   

 

Wijkindeling 
Wijk 1 wijk-coördinator Truus Luijendijk, T: 0180 – 416 731  

wijkdiaken             Marjan Geelhoed, T :0180 – 413 552   
wijkmedewerker Miep  van Nes, T: 180 – 413 634  
wijkmedewerker Tiny Ruinard, T: 0180 – 418 797 
wijkmedewerker Annemarie Tamerius, T: 0180 – 416 135 
 

     Wijk 2  
 

wijkouderling             Carla Trouw, T: 0180 – 415 062 
wijkdiaken             Joke Ruinard, T: 0180 – 410 146 
wijkmedewerker Joke Ruinard, T: 0180 – 410 146 
wijkmedewerker Gert Schop, T: 0180 -  415220  
 

Wijk 3 wijkouderling             Bas Geelhoed, T: 0180 – 413 552 
wijkdiaken             Marjan Geelhoed, T:0180 – 413 552    
wijkmedewerker Marjan Geelhoed, T:0180 – 413 552 
wijkmedewerker Bep Klerk, T: 0180 – 410 692  
wijkmedewerker Frieda Romeijn, T: 0180 – 4163 57 
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Wijk 4 wijkouderling            Sophia de Lijster, T: 0180 – 416927 
wijkdiaken            Arja van Wingerden, T: 010 – 483 2705 
wijkmedewerker        Anja van der Graaf, T: 0180 – 413 859 
wijkmedewerker Diny Verwijs, T: 0180 – 417 211 
wijkmedewerker Jopie Moed, T: 0180 – 41 004 
wijkmedewerker         Marjon Koers, T: 06 – 2231 9542 

 
 

 

 

  5. Aanwijzingen als er sprake is van… 
… Ziekte en zorg  
Als in geval van zorg, ziekte of opname in het ziekenhuis bezoek van de pastor gewenst of 
noodzakelijk is, gelieve men dit door te geven aan de pastor, de wijkouderling of aan de scriba. 
Wilt u ontslag uit het ziekenhuis ook doorgeven?  
 

… Aanvragen voor praktische hulp 
Deze kunt u richten tot uw wijkmedewerker of diaken. 
 

… Belijdenis en geloofsgesprek   
Wilt u nadenken over het doen van belijdenis of op een andere manier in gesprek over geloof en 
leven? Laat dat dan weten aan uw pastor of wijkouderling. In overleg zoeken we dan naar een 
passende mogelijkheid, in groepsverband of individueel. 
 

… Aanvragen van de doop of bevestiging van een huwelijk 
Overweegt u om uw kind te laten dopen of wilt u zelf gedoopt worden?  
Wilt u uw huwelijk laten inzegenen in de kerk? 
Neem dan contact op met de pastor of de scriba. 
 

… Een overlijden 
De familie (of de uitvaartondernemer) neemt contact op met  

• de koster i.v.m. gebruik van de kerk of zalen 

• de pastor vanwege ondersteuning en/of leiding van de afscheidsdienst 

• de scriba voor registratie en communicatie binnen de gemeente. 
 

… Verhuizing  

• Bij verhuizing binnen de eigen gemeente wordt u verzocht hiervan melding te maken bij het 
Kerkelijk Bureau. 

• Bij vertrek naar een andere plaats of een andere Ridderkerkse wijk wordt u automatisch 
ingeschreven in de nieuwe gemeente/wijk welke aan die postcode gekoppeld is. Wilt u in onze 
gemeente ingeschreven blijven staan, dan dient u dit tijdig door te geven aan het Kerkelijk 
Bureau: Winy van der Pijl, T: 0180 – 410 008,  E: winyvanderpijl@outlook.com 

 
 

6. Opbouwwerk 
Vanuit verkenning van behoeften en talenten in de gemeente zijn diverse projecten opgezet, zoals de 
Sing Inn, het open huis, de cultuurdagen, thema-activiteiten, het bevrijdingsfestival, het zomerterras, 
de kerstherberg, een pastorale lezing. “Samen sterk” (een uitwisselingsmoment) en het 
verjaardagenproject “Job&Jet”. In het activiteitenboekje worden ze toegelicht. De coördinatie ligt bij 
Ria Keijzer. De route en de taken worden in 2022 besproken in de commissie opbouwwerk, die dan 
zal zijn samengesteld. Via publicaties in Kerk aan de Maas en de website volgt nadere info over de 
activiteiten. 
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7. Samenwerking met andere kerken en organisaties  
 

SARI 
SARI is de opvolger van wat in het verleden het meerlingberaad was, een overlegorgaan van de 
gereformeerde kerken in Ridderkerk voor uitwisseling en het ontplooien van samenwerking.  
 

SARI staat voor SAmenwerkende kerken in RIdderkerk. De kerken (ze worden hieronder opgesomd) 

staan open voor samenwerking. Vertegenwoordigers van de kerkenraden nemen deel aan het overleg. 

In de praktijk spitst de samenwerking zich toe op gezamenlijke vieringen voor de dagen voor Pasen (de 

Stille Week), Hemelvaart en Oudejaarsavond. Ook vindt er gezamenlijke Bijbelstudie plaats of 

boekbesprekingen. Projecten worden soms samen voorbereid, maar het werkt ook verbindend 

wanneer activiteiten onder de aandacht worden gebracht in elkaars media en leden van meerdere 

kerken bij elkaar aanschuiven of elkaars diensten bezoeken. Een belangrijk proces in het 

samenwerken is immers het (beter) leren kennen van elkaar. 

Predikanten van de SARI-kerken zijn verbonden in een collegiaal verband: “de blauwe lelie” 
 

Contactadressen partnerkerken binnen SARI (= Samenwerkende kerken Ridderkerk) 
 

Protestantse Gemeente te Slikkerveer 
Kerkgebouw Christus is Koningkerk, Juliana van Stolbergstraat 44, 2983 HK Ridderkerk 
T: 0180  – 414 227 
Predikant: Ds. G.R.P. (Gerard)  van de Wetering, T: 0180 – 701 220 / 06 – 2314 7433 
E: grpvandewetering@solcon.nl  
Scribaat: scriba@pgslikkerveer.nl 
 

Protestantse  Gemeente De Levensbron te Ridderkerk 
Kerkgebouw De Levensbron, Jan Luijkenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk 
T: 0180 – 425 137 
Predikant:  vacature 

Jeugdwerker: Mevr. J. (Jolanda) van der Pol – Griesdoorn, T: 06 – 3747 4733 
Ouderenwerker: vacature 
Scribaat: scribaat@levensbron.nl 
 

Gereformeerde Opstandingskerk te Rijsoord 
Kerkgebouw Opstandingskerk, Rijksstraatweg 95, 2988 BB Ridderkerk  
T: 0180 – 420 983 
Predikant: vacature 
Scribaat: scriba@opstandingskerkrijsoord.nl 
 

Oecumene 
Sinds enkele jaren staan er rond de Veertigdagentijd (met de Stille Week) oecumenische vieringen, 
vormen van meditatie, actie en een Veertigdagenboekje op de agenda. Daaraan werken ook mee: de 
Groene Tuinkerk te IJsselmonde, de Rooms Katholieke kerken Sint Jorisparochie en de Emmaüs-
gangersparochie. 
 

House of Worship Hulanda 

Het gebouw van de PG Bolnes wordt ook verhuurd aan House of Worship Hulanda, de Curaçaose kerk 
die sinds enkele jaren actief is in Nederland. Deze kerk houdt diensten op zondagmiddag en heeft door 
de week diverse activiteiten in de kerk en de zalen.  
Contactpersoon: Chesron Richardson, voorganger, email: howhulanda@gmail.com  
 

 

 

mailto:scriba@opstandingskerkrijsoord.nl


                            Gemeentegids Protestantse Gemeente te Bolnes 2022 
 

-  14   - 
 

Het Anker 
“Het Anker” is de pioniersplek van de Boezemkerk, waarmee collegiale en missionaire banden 
bestaan. Contactpersoon: Peter Huijser, huijserp@msn.com 

 

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, van wie velen een 

kerkelijke achtergrond hebben. Geïnteresseerden kunnen contact op-nemen 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 woensdag   t/m zaterdag van 11.00 uur tot 

15.00 uur.  

Telefoon: 0180 - 430 417,  

website: www.wereldwinkelridderkerk.nl. 
 

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. 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. Regelmatig ligt er een kaart klaar in de hal van de kerk. 

Wat doet Amnesty nog meer in Ridderkerk? 

• op verzoek voorlichting over Amnesty International geven aan allerlei groepen;  

• actie voeren voor de mensenrechten via een kraam op markten en braderieën: het publiek 
wordt dan gevraagd om een handtekening op een petitie;  

• 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 collectant?    
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 

 
 

 

  

http://www.wereldwinkelridderkerk.nl/
http://www.amnesty.nl/
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8. Ziekenhuizen, zorghotels, verpleeghuizen en verzorgingshuizen 
Gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen, krijgen graag kaarten vanuit de kring van onze gemeente. 

Hieronder ziet u de adressen van de ziekenhuizen etc. in de regio. Van de verzor-gingshuizen en 

verpleeghuizen noemen we alleen die waar gemeenteleden vanuit Bolnes  

gewoonlijk naar toe verhuizen. 

 
Erasmus Medisch Centrum  
Dr. Molewaterplein 40 
3015 GD ROTTERDAM 
 
Erasmus Medisch Centrum 
locatie Daniel den Hoed 
Dr. Molewaterplein 40 
3015 GD ROTTERDAM 
 
Erasmus Medisch Centrum Sophia 
Dr. Molewaterplein 60 
3015 GJ ROTTERDAM 
 
Oogziekenhuis 
Schiedamsevest 180 
3015 GD ROTTERDAM 
 
St. Franciscus Gasthuis 
Kleiweg 500 
3045 PM ROTTERDAM 
 
Ikazia Ziekenhuis 
Montessoriweg 1 
3083 AN ROTTERDAM 
 
Maasstad ziekenhuis 
Maasstadweg 21 
3079 DZ ROTTERDAM 
 
Albert Schweitzer ziekenhuis  
locatie Jacobus 
Langeweg 336 
3331 LZ ZWIJNDRECHT 
 
Albert Schweitzer ziekenhuis  
locatie Dordwijk 
Alb. Schweitzerplaats 25 
3318 AT DORDRECHT 

 
 

Deltaziekenhuis 
Albrandswaardsedijk 74 
3172 AA POORTUGAAL 
 
Havenziekenhuis 
Haringvliet 2 
3011 TD ROTTERDAM 
 
Zorghotel Aafje 
Maasstadweg 2 
3078 DZ ROTTERDAM 
 
Zorghotel Intermezzo 
Motorstraat 110 
3083 AP Rotterdam 
 
Verzorgingshuis Reyerheem 
Torenmolen 1 
2986 GB RIDDERKERK  
 
Zorgcentrum Riederborgh 
Boksdoornstraat 2 
2982 BC RIDDERKERK 
 
Verpleeghuis ’t Ronde Sant 
Hugo de Groothof 1,  
2984 GK RIDDERKERK  
 
Verzorgingshuis Meerweide 
Grote Hagen 98  
3078 RC ROTTERDAM  
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