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“Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog.” – Psalm 32: 8 (NBV)
Rijsoord, week 19, zondag 07-05-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.30 uur: Ds. A.H. Groen
Uitzending Radio Ridderkerk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Exodus 2: 11-22
Onderwerp: Mozes vlucht naar Midjan
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten:
Diaconie/PIT Pro Rege & Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Mozes is dan wel opgevoed als Egyptische prins, maar
kan de dwangarbeid en het geweld tegen de Israëlieten
niet aanzien. Hij vlucht naar Midjan en wordt
schaapsherder.
Voorbede:
Wij bidden voor allen die de komende weken examen
moeten doen én degenen die om hen heen staan. Dat zij
een manier mogen vinden om met de druk en de
spanning om te gaan die dit met zich mee brengt.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Van der Graaff
Zieken
 Voor dhr. Cor Groenenboom komt er op 10 mei zicht
op een behandel- plan. Een operatie wordt
onwaarschijnlijker.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter verblijft in De Blije Borgh in
Hendrik Ido Ambacht.
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten is opgenomen in
het A.S.Z., locatie Dordwijk. Ze is gevallen, heeft haar
heup gebroken en is inmiddels succesvol geopereerd.

Postadressen
 De Blije Borgh, Gerard Alewijnsstraat 18,
3341 GD Hendrik Ido Ambacht
 A.S.Z., locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dankbetuigingen
Hartelijk bedankt voor de bloemen als groet van de
gemeente.
Jan en Wil Leensvaart
***
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
felicitaties die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.
Hetty Pons-van ’t Zelfde

Vrijwilligersavond 2 juni a.s.
Ook dit jaar willen we als kerkenraad al onze vrijwilligers
en alle medewerkers van de Fancy Fair hartelijk
bedanken voor al hun inzet en trouw. Wij zijn dat gewend
te doen op de vrijwilligersavond, waar dan ook het
eindresultaat van de Fancy Fair wordt bekend gemaakt
en de opbrengst wordt aangeboden aan de vertegenwoordigers van het zendingsdoel, dit jaar de RRDF, en
het college van kerkrentmeesters. Noteert u alvast de
datum: vrijdagavond 2 juni a.s., in de Hoeksteen. Voor
een hapje en drankje wordt uiteraard gezorgd. Alle
vrijwilligers krijgen nog een persoonlijke uitnodiging en
we hopen u allen dan te kunnen begroeten.
De kerkenraad
Diaconiecollecte PIT Pro Rege
Als Christelijke organisatie zet PIT Pro Rege zich in voor
het welzijn naar lichaam, ziel en geest van militairen,
veteranen en hun thuisfront. Zij doet dit vooral door:
– de aandacht, erkenning en steun voor hen in de
samenleving te vergroten;
– financiële ondersteuning en welzijnsactiviteiten.
PIT Pro Rege steunt projecten die een bijdrage leveren
aan het welzijn van onze militairen. Denk aan de missies
naar Afghanistan, Srebrenica, Mali enz. Dit kan door
voor hen een omgeving te verzorgen waar zij tot rust
kunnen komen na hun dagelijkse werkzaamheden. In
deze tijd denken wij terug aan de jaren 1940-1945, toen
veel militairen hun leven/gezondheid hebben gegeven
voor onze vrijheid. Laten wij onze militairen helpen. Als
diaconie willen wij onze collecte van 7 mei bestemmen
voor dit doel. Van harte aanbevolen!
De diakenen
Knutselmiddag
Op woensdagmiddag 10 mei organiseert de evangelisatiecommissie weer een gezellige knutselmiddag voor de
basisschoolkinderen van groep 1 t/m groep 6 in De
Hoeksteen. Vind je het leuk om samen naar een mooi
verhaal te luisteren en te knutselen dan ben je van harte
welkom, natuurlijk mogen ook je vriendjes en vriendinnetjes mee!!! De middag begint om 14.00 uur en duurt
tot 16.00 uur Tot dan!!
Fancy Fair
Op zaterdag 20 mei organiseert de commissie “Samen
over de Brug” de jaarlijkse Fancy Fair. U en jij bent daar
van harte voor uitgenodigd. Er hebben zich al een aantal
gemeenteleden aangemeld om te helpen met het
opbouwen van de kramen en ook zijn er al diverse
gemeenteleden die achter de kramen willen staan of
willen helpen bij andere activiteiten. Als u ons ook mee
wilt helpen, wilt u zich dan opgeven bij één van de
commissieleden? Er zijn nog vele helpende handen
nodig om deze dag tot een succes te maken.
De Fancy Fair is er van 10.00 tot 17.00 uur en er is
ontzettend veel te beleven voor kinderen en ouderen.

Vervolg Fancy Fair
Natuurlijk is er de 'rommelmarkt'. Er zijn boeken en er is
verse groente en prachtig fruit. Maar er is ook een radvan-avontuur met een rijke prijzentafel. Er is een kraam
gevuld met nieuwe kinderkleding. U kunt kaas en port
kopen. Er is koffie en limonade en er is van alles te eten
en te snoepen. Er zijn hamburgers en poffertjes. Om
14.00 uur worden de ballonnen opgelaten. De milieuveilige ballonnen en de kaartjes worden vlak voor het
oplaten uitgedeeld. U kunt een vuurtafel winnen door het
gewicht te raden. Er is een springkussen en de kinderen
kunnen knutselen en geschminkt worden. Nieuw dit jaar
is een dartbaan voor de jeugd vanaf 10 jaar. Zij kunnen
tijdens een gezellige competitie leuke prijzen winnen. In
het programmaboekje staat een bezoekersbon. Als u die
invult en op de Fancy Fair inlevert, maakt u kans op een
mooie prijs. U kunt geraniums en ander perkgoed kopen.
Wij hopen op een zonnige, gezellige en gezegende dag
die voor iedereen leuk zal zijn. Kom gerust even langs,
de koffie staat klaar. Heeft u geen tijd of bent u niet in
staat om te komen, maar wilt u toch graag onze doelen
steunen, dan is er de mogelijkheid om een gift te storten
op giro NL65 INGB 0000 529828 of NL91 RABO
0355402246. Heeft u nog spullen staan, bel dan gerust
Joop Horsten of u kunt uw spullen in de week voor de
Fancy Fair naar De Hoeksteen brengen.
De Fancy Fair commissie
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Jannie van Oudheusden € 10,--,
via dhr. Jan de Bruin € 10,-- en via mevr. Tini Tholenaars
€ 5,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. R. Stiksma-van Splunder

Agenda
datum
Zo. 07-05
Wo. 10-05
Zo. 14-05

tijd
20.0021.30
14.0016.00
10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Catechisatie 19 jaar en ouder in
De Hoeksteen
Knutselmiddag in De Hoeksteen
Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
Ds. A.H. Groen
Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 14-05-2017:
Truus v.d. Pol, Leen Schouten en Ada Zwagemaker

