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“Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die
ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen,
anderen in al hun ellende moed kunnen geven. Zoals wij volop delen in het lijden van Christus, zo delen
wij volop in de troost die God ons door Christus geeft.” - 2 Korintiers 1: 3-5 (NBV)
Rijsoord, week 21, zondag 21-05-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag
te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.50 uur:
Ds. A.H. Groen - Jeugddienst met als thema:
“Geest van hierboven???”
M.m.v. het Interkerkelijk Jongerenkoor
Nadiah uit Giessen-Rijswijk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 16: 9-11
Onderwerp:
Maria is ooggetuige
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur:
Ds. A.H. Groen
Collecten:
Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangscoll.: Jeugdraad
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd
worden om hun geloof. Wij bidden dat ze Gods troost zullen
ervaren wanneer zij of hun familieleden worden gedood,
verwond of gevangengezet vanwege hun getuigenis.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. R.E. Barnard
Zieken
 Dhr. Cor Groenenboom heeft te horen gekregen dat een
operatie niet mogelijk is. Hij krijgt nu specifieke
medicijnen.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter verblijft in De Blije Borgh in
Hendrik Ido Ambacht.
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten verblijft in Laurens
Intermezzo Zuid in Rotterdam.
Postadressen
 De Blije Borgh, Gerard Alewijnsstraat 18,
3341 GD Hendrik Ido Ambacht
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
Overleden
Op maandag 15 mei is overleden de heer Leendert van
Someren in de leeftijd van 76 jaar. De afscheidsplechtigheid
heeft plaatsgevonden op zaterdag 20 mei om 13.30 uur in
Uitvaartcentrum Schollevaar, Burg. Schalijlaan 2, Capelle
a/d IJssel. Hierbij condoleren wij zijn vrouw, kinderen,
kleinkind en verdere familie en wensen hen Gods troost en
nabijheid toe.
Dankbetuigingen
Bedankt u allen voor de kaarten die ik heb gekregen tijdens
het verblijf in het ziekenhuis en thuis. Mijn hartelijke dank.
Mevr. De Ruiter-van Hal

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en
lieve woorden voor mijn 85e verjaardag.
Bep Tiemens
***
Hartelijk dank voor alle mooie kaarten die ik heb gekregen
voor mijn verjaardag. Het was erg fijn.
Gre de Wit
Leeskring
De Leeskring gaat weer van start. We beginnen op
donderdag 1 juni, 20.00 uur, in de pastorie. Als u mee wilt
doen dan bent u van harte welkom. Als u zich opgeeft (per
telefoon of mail) dan zorg ik er voor dat u het boek, dat we
gaan lezen, thuisbezorgd krijgt. We gaan het boek lezen
van Maarten Wisse, “Zo zou je kunnen geloven”.
Hartelijke groet, ds. Groen
Soos Rijsoord
Woensdagmiddag 24 mei hopen wij voor de laatste keer
van dit seizoen Soos te houden. We beginnen deze keer al
om half een met een broodmaaltijd in de Hoeksteen.
Ds. G.H. Offringa zal voor ons de meditatie verzorgen. Na
de thee zullen we een spel doen. De middag eindigt om
ongeveer half vijf.
Het bestuur
Gift
Via mevr. Eef van Neuren hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Yvonne en Marijke Kok

Agenda
datum
Wo. 24-05
Do. 25-05

Zo. 28-05

tijd
activiteit
12.30- Soos Rijsoord in De Hoeksteen met
16.30 Broodmaaltijd
09.30 Ds. A.H. Groen - Hemelvaartsdag
Diaconie/Nederlands Bijbel
Coll.:
Genootschap & Kerkrentmeesters
10.00 Ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk
17.00 Ds. N.W. v.d. Houten uit Ede
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 28-05-2017:
Henk en Henny van Ooijen en Jaap de Jong

