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Rijsoord, week 18, zondag 30-04-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag te
mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. J. Quist uit Scheveningen
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Exodus 2: 1-10
Onderwerp:
Mozes wordt geboren
17.00 uur: Ds. M.D. v.d. Giessen uit Krimpen a/d IJssel
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst en nevendienst+
De geboorte van de zoon van Amram en Jochebed lijkt zinloos.
Maar God heeft Zijn eigen plan, Hij bewaart het biezen mandje
in het riet van de Nijl…
Voorbede gevraagd voor:
We danken voor vrijheid en vrede in ons land. We bidden dat
we als volk zorgvuldig en in dankbaarheid met deze kostbare
en kwetsbare zaken om zullen gaan.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Leensvaart
Zieken
 Dhr. Cor Groenenboom heeft een terugslag in zijn
longfunctie, dus het is helaas weer afwachten voor hem.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter verblijft in De Blije Borgh in
Hendrik Ido Ambacht.
 Dhr. Leo Oskam mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten, Ridderkerk,
gaat op 4 mei a.s. voor een scan naar het ziekenhuis
om te kijken of er iets aan het trillen van de handen
gedaan kan worden.
Postadres
 De Blije Borgh, Gerard Alewijnsstraat 18,
3341 GD Hendrik Ido Ambacht
Dankbetuiging
Hartelijk bedankt voor de kaarten en felicitaties die wij mochten
ontvangen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum.
Arie en Ali Kranendonk
Kerkschoonmaak
De jaarlijkse grote schoonmaak van de kerkzaal is weer achter
de rug. Het ziet er allemaal weer buitengewoon fris en schoon
uit. Het was een dag van hard werken en ook veel gezelligheid;
het resultaat is er dan ook naar! We willen allen die daaraan
hebben meegeholpen heel hartelijk danken voor hun inzet en
enthousiasme.
De kerkrentmeesters

H.V.G. “Bid en Werk”
Dames, ter afsluiting van het seizoen gaan we woensdag
3 mei heerlijk eten “bij Wil” op de Ringdijk. De auto's zijn
geregeld en we zien elkaar om 17.30 uur bij Wil, gezellig hoor.
MEI
Een aanloop naar de volle bloei.
Jong leven in ‘t verschiet, och
wat geeft ons deze tijd, een weldaad,
een overvloed.... aan leven
Vol van kleur, de dag en nacht.
Gedompeld in een zoete geur
waar overheen de lokroep zweeft.
Ga mij niet voorbij.
De wereld draait om ....MEI ......
Inloopochtend
Op donderdag 4 mei wordt er weer een inloopochtend
georganiseerd in “De Fontein”, van 10.00 tot 12.00 uur.
Gezellig koffiedrinken of een spelletje doen, iedereen is van
harte welkom! Indien u vervoer nodig heeft, kunt u contact
opnemen met dhr. Wim IJsselstein.
H.V.D.
Volgende week zondag, 07-05, zijn aan de beurt om koffie te
schenken: Riet en Rinus van Campen.
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. F. Schuijer-de Ruijter

Agenda
datum
Ma. 01-05

tijd
19.45

Wo. 03-05

17.30

Do. 04-05
Zo. 07-05

20.00
10.0012.00
09.30
17.00
Coll.:
20.0021.30

activiteit
Kerkenraadvergadering
H.V.G. “Bid en Werk” – Diner ter
afsluiting van het seizoen
Bijbelkring in De Hoeksteen
Inloopochtend in De Fontein
Ds. A.H. Groen
Uitzending Radio Ridderkerk
Koffiedrinken na de dienst
Ds. A.H. Groen
Diaconie/Diaconaal Fonds Militairen &
Kerkrentmeesters
Catechisatie 19 jaar en ouder in
De Hoeksteen

Uitdelen weekbrief volgende week, 07-05-2017:
Gert Verbeek, Rijk Teijl en Peet van Drunen

