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“Breng ons weer tot leven, dan zullen wij ons in U verheugen. Toon ons uw trouw, Heer, en geef ons uw hulp.”
Psalm 85: 7-8 (NBV)
Rijsoord, week 20, zondag 14-05-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag
te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Nevendienst+:
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Exodus 2: 23 – 3: 2
Onderwerp: God roept Mozes naar Egypte
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst en nevendienst+
God heeft Mozes nodig en roept hem bij de brandende
braamstruik. Mozes durft niet, maar God belooft bij hem te
zijn en dat is genoeg.
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor onze ouders in alle dingen die mooi waren
en voor de dingen die ons niet zo lukten. Wij bidden U om
Uw Zegen voor hen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Ds. A.H. Groen
Zieken
 Er is nog geen nieuws omtrent het behandelplan van
dhr. Cor Groenenboom.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter verblijft in De Blije Borgh in
Hendrik Ido Ambacht.
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten is afgelopen week voor
revalidatie overgeplaatst naar Laurens Intermezzo Zuid
in Rotterdam.
 Mevr. D. Gouman-Bakker is herstellende van een lichte
beroerte en longonsteking. Ze is nog erg zwak.
Postadres
 De Blije Borgh, Gerard Alewijnsstraat 18,
3341 GD Hendrik Ido Ambacht
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
Huwelijksjubileum
Op vrijdag 19 mei hopen de heer P. Los en mevrouw
J.D.F. Los-van der Glas 50 jaar getrouwd te zijn. Wij
feliciteren hen en hun dierbaren van harte met dit jubileum
en wensen hen een fijne dag toe met elkaar. Wij hopen dat
zij nog vele jaren voor elkaar gespaard mogen blijven en
bidden hen voor de toekomst Gods onmisbare zegen toe.

Dankbetuigingen
Ik was heel erg blij met alle kaarten die ik heb ontvangen
voor mijn verhuizing en daarna voor mijn verjaardag. Heel
hartelijk bedankt!
Nel van Gameren
***
Geen goud, geen kostbare edelsteen.
Geeft ons geluk en vrede.
De vriendschap en z’n warmte alleen.
Brengt dit voor ons mede.
Als je 70 wordt kom je in de weekbrief, ik heb dit gemerkt,
leuk, gezellig, veel kaarten ontvangen op m’n verjaardag,
iedereen bedankt!
Groetjes, Truus Stok
***
Lieve HVD dames,
Namens Jannie van Mastrigt, Wil Burger en ondergetekende wil ik jullie bedanken voor de leuke ontvangst in de
gezellige Blokhut bij Ina Kranendonk. Het was super
gezellig! Het lekkers dat jullie zelf hadden klaar gemaakt,
maakte het een aparte high tea middag. Ook bedanken we
jullie voor de schitterende bos bloemen die we mochten
ontvangen, we hebben het met liefde jaaaaaaaaaaaaren
gedaan, en we wensen degene die het nu van ons
overneemt veel succes.
Groetjes, Truus Stok
Oproep nieuwe EHBO-ers
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk om
zo goed mogelijk te zorgen voor de veiligheid van
bezoekers van de kerkdiensten en andere activiteiten in ons
gebouw. Het streven is om in iedere kerkdienst te kunnen
beschikken over mensen die een BHV- of EHBO-diploma
hebben en/of bekend zijn met het gebruik van de AED en
bereid zijn om in voorkomende gevallen hulp te bieden.
Voor onze kosters geldt in ieder geval dat hun deskundigheid op dit punt regelmatig wordt bijgehouden. Wij zoeken
uitbreiding van het aantal mensen, die daar voor
beschikbaar zijn, en komen graag in contact met
kerkgangers die de koster in noodsituaties tijdens de
diensten te hulp kan roepen. Wanneer u een BHV, EHBO,
verpleegkundige of medische achtergrond hebt en u zich
hiervoor beschikbaar wilt stellen, meld u dan bij ouderling
Klara van Gameren. Het college organiseert regelmatig
EHBO- en ontruimingsoefen-avonden, zodat u ook op de
hoogte bent en blijft van alle praktische zaken en
beschikbare hulpmiddelen op het gebied van veiligheid in
en rond onze gebouwen.
Mogen we op uw hulp rekenen?
Het College van Kerkrentmeesters
C.M.V. Passage Rijsoord
Dinsdag 16 mei is alweer de laatste avond van het seizoen.
Dan hopen we met elkaar te gaan genieten van een
muzikale avond onder leiding van dhr. Hans Blokland uit
Barendrecht. Voor sommige leden nog een oude bekende,
10 jaar geleden is dhr. ook op een Passage avond geweest.

Vervolg C.M.V. Passage Rijsoord
En op verzoek van sommige leden hebben we hem weer
uitgenodigd. Dhr. Blokland bespeelt veel instrumenten, zelfs
van over de hele wereld, dus we verwachten een mooi
muzikaal optreden. Een ieder die geïnteresseerd is in deze
avond is van harte welkom, ook niet-leden.
Dan hebben we ons uitje nog, maar daar hoort u meer van
op de ledenavond of in de convo. Het is nog wel vroeg als u
dit leest, maar Passage wenst u allen een mooie zomer toe
en wie met vakantie gaan een hele fijne vakantie en D.V.
hopelijk tot september.
Met vriendelijke groet
Het bestuur van Passage, Pauly Bestebreurtje
H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 3 mei zijn we ter afsluiting van het seizoen
heerlijk wezen eten bij Wil op de Ringdijk. U hoort te zijner
tijd wanneer we weer gaan beginnen.

We beginnen de dienst om 09.50 uur en….. naast de jeugd
is natuurlijk iedereen welkom. Gemeente zijn is…… Samen
zijn! Na de dienst drinken we met elkaar een kopje koffie/
thee/limonade in de Hoeksteen. We rekenen op jullie komst.
De jeugdraad
H.V.D.
Volgende week zondag, 21-05, zijn aan de beurt om koffie
te schenken: Riet en Rinus van Campen.
Gift
Via mevr. Ada Zwagemaker hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

STIL .....
Misschien, heel misschien, zou je zo nu en dan
gewoon eens even stil kunnen staan, bij iemand anders
leven.
Hun vreugde, hun blijdschap, maar ook hun verdriet.
Hun onzichtbare pijn, de traan achter hun lach
die je niet zomaar altijd ziet. Misschien, heel misschien
zou je dan de mensen zien, gewoon zoals ze zijn.
Dames, ik wens jullie namens het bestuur een fijne en
zonnige tijd en tot september.
Groetjes, Truus Stok
Inloopochtend
Op donderdag 18 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.
Fancy Fair / Stichting RRDF
Zoals u wellicht weet is een deel van de opbrengst van de
Fancy Fair op 20 mei a.s. voor het schoolproject van RRDF
in India. Van de opbrengst zullen er 2 extra lokalen aan een
bestaande school in één van de 14 slums in ons
projectgebied in India worden gebouwd. Naast de
presentaties die we hebben gegeven voor de Fancy Fair
Commissie en tijdens de voorlaatste Gemeenteavond in
oktober jl., willen wij ons graag nader aan u voorstellen door
middel van de folder, die we met deze weekbrief aan u
willen meegeven. In deze folder vertellen we u meer over
wat RRDF doet en wat u eventueel voor RRDF kunt
betekenen. Vaak horen we van gemeenteleden die een
jubileum of verjaardag gaan vieren wat ze moeten vragen
als cadeau.
Hopelijk brengt bijgaande folder u op het idee om in plaats
van een cadeau te ontvangen, een cadeau te schenken;
kijkt u dan eens in de Giftshop op onze website rrdf.nl.
U blij, zij blij!
Met vriendelijke groet, Stichting RRDF
Jeugddienst
Op D.V. 21 mei wordt er weer een jeugddienst georganiseerd in onze kerk. Je hoort zo vaak in de diensten over
Vader, Zoon en Heilige Geest en over Drie-eenheid
maar…….hoe zit dat nu eigenlijk? In de dienst van 21 mei
gaan we in op het thema “Geest van hierboven?”
Medewerking aan deze dienst verleent het Interkerkelijk
Jongerenkoor Nadiah uit Giessen/Rijswijk. Het koor staat
onder leiding van dirigent Matthijs Hoogendijk. Nadiah
betekent Hoop en Verwachting en dat is precies wat het
koor aan ons wil overbrengen.

Stuur eens een kaartje aan:
Fam. H. Barmentlo

Agenda
datum
Di. 16-05
Do. 18-05
Za. 20-05

Zo. 21-05

Uitgangs

tijd
19.45

activiteit
C.M.V. Passage in De Hoeksteen –
laatste avond van het seizoen

10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
10.00FANCY FAIR!!
17.00
Ds. A.H. Groen - Jeugddienst m.m.v.
het Interkerkelijk Jongerenkoor
09.50
Nadiah uit Giessen-Rijswijk
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Ds. A.H. Groen
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
coll.:
Jeugdraad

Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
21-05-2017:
Jannie en Bram van Oudheusden en Anja Lagendijk

