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Gij hebt ons gezegd, Heer: “De velden zijn wit, en rijp staat de oogst op de landen.”
Gij wilt dat uw volk aan het werk gaat en bidt, met ’t hart, met de mond en de handen.
Wij kunnen niet veel, Heer, wij voelen ons klein, toch vragen wij: “Laat ons Uw arbeiders zijn!”
Nel Benschop – Uit: “De vogel van het woord”
Rijsoord, week 22, zondag 28-05-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Titus 1: 5-9
Onderwerp:
De opdracht van Titus
17.00 uur: Ds. N.W. v.d. Houten uit Ede
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Kindernevendienst en nevendienst+
We werken aan ons Pinksterproject: “van Horen Zien”.
De Heilige Geest ontwikkelt en vormt ons geloof, dat
horen we in Gods Woord en dat mogen we laten zien in
ons leven. Dit is gesymboliseerd in een vuurtoren waar
we elke week in onze eigen ruimte aan werken. Het is
een baken op ons pad dat licht geeft van binnenuit.
Voorbede:
Wij danken voor het feit dat er zo veel vrijwilligers zijn in
onze gemeente; maar wij bidden ook dat er in de
toekomst weer vrijwilligers bij zullen komen, waar er lege
plekken vallen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. W. van Driel, Hendrik Ido Ambacht
Zieken
 Mevr. G. van Wijk-den Otter is, als alles volgens plan is
verlopen, afgelopen vrijdag weer teruggekeerd naar haar
huis.
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten verblijft in Laurens
Intermezzo Zuid in Rotterdam.
Postadres
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
Huwelijksjubileum
De heer H. Mourik en mevrouw A. Mourik-van Gent
hopen op vrijdag 2 juni a.s. de dag te gedenken dat zij
25 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij
feliciteren hen en allen die hen dierbaar zijn van harte
met dit jubileum en hopen dat een fijne dag mogen
hebben met elkaar. Wij wensen hen nog goede jaren
samen toe, vergezeld van Gods onmisbare zegen.

Dankbetuigingen
Graag wil ik, ook namens de kinderen, iedereen
bedanken voor het medeleven in welke vorm dan ook,
tijdens de ziekte en het overlijden van mijn man. Wij zijn
u daar heel dankbaar voor.
Fam. Van Someren
***
Wij willen de gemeenteleden bedanken voor het
meeleven tijdens de chemo-periode van Leo door middel
van kaarten en gebed. Wij hopen eind juni een goede
uitslag te horen.
Leo en Jannie Oskam
***
Lieve mensen,
Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en mailtjes die wij mochten ontvangen
voor ons 50-jarig huwelijksfeest. Het is voor ons een
onvergetelijke dag geworden, waar wij met veel plezier
op terug kunnen kijken. Soli Deo Gloria.
Piet en Hannie Los
Heilige Doop
Op zondag 18 juni is er gelegenheid tot de Heilige Doop.
Doopzitting daartoe is op dinsdag 6 juni om 20.00 uur.
Eventuele doopouders kunnen zich melden bij ds Groen.
Inloopochtend
Op donderdag 1 juni 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..
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.
Vrijdagavond 2 juni a.s is het zo ver; aanvang 20.00 uur,
in de Hoeksteen. Voor een hapje en drankje wordt
uiteraard gezorgd. We hopen u allen dan te kunnen
begroeten.
De kerkenraad
Dankuwel
Wat hadden we een geweldige Fancy Fair. Van het weer
tot aan de stemming. Zowel de bezoekers als de
medewerkers/sters. We hadden dan ook prachtige
spullen gekregen en fruit en groente, planten en
perkgoed. Het rad draaide vaker dan ooit te voren.

We zagen kinderen genieten van knutselen en
schmincken. We hadden poffertjes en hamburgers, kaas
en koffie. We waren samen stil van de opbrengst:
€ 15.000,--.
Het bestuur van de RRDF was ontroerd van de enorme
opbrengst. Wij willen u heel bijzonder hartelijk danken
voor het komen, het meewerken en het geven. Maar juist
ook willen wij Hem danken dat wij op deze manier
gemeente mogen zijn. Fancy Fair 20 mei 2017 was een
geweldige dag!!
***
De loterij-uitslag van de Fancy Fair gehouden op
zaterdag 20 mei 2017:
e
1 prijs lot 0634 Anoniem
e
2 prijs lot 0761 Fam. Korving,
Ridderkerk
e
3 prijs lot 0216 Fam J. Commijs,
Ridderkerk
e
4 prijs lot 1091 Fam. G. Gaasbeek,
Ridderkerk
e
5 prijs lot 0271 Fam. Baars,
Ridderkerk
e
6 prijs lot 0713 Fam. Bremer,
Ridderkerk
e
7 prijs lot 0171 Mevr. G. v. Gameren
Ridderkerk
e
8 prijs lot 0313 Fam. V.d. Poel,
Ridderkerk
e
9 prijs lot 1033 D.W. Alblas,
Ridderkerk
e
10 prijs lot 1279 Mevr. R. Schop,
Ridderkerk
- De uitslag van de bezoekersbon:
Deze is gewonnen door mevr. Ria Schop,
Ridderkerk
- De uitslag van het gewicht van de vuurtafel:
Deze is gewonnen door Fam. Verhoeven,
Ridderkerk
- Het raden van de pot met lolly’s:
De winnaar is Evi Gerbrands
- De prijswinnaars van het darten:
8-12 jaar: Tobias v.d. Meer
13-17 jaar: Floris Alderliesten
Vanaf 18 jaar: Johan Letterman
- De sluitdatum voor de ballonwedstrijd is 30 juni a.s.
De Fancy Fair commissie
Giften
Via mevr. Nel van Gameren hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
***
Ten behoeve van de Fancy Fair zijn de volgende giften
ontvangen: € 22,50, € 30,--, € 125,-- en € 50,--.
Hartelijk bedankt!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Eva is een jonge vrouw van bijna 26 jaar. Ze heeft een
stofwisselingsziekte waardoor ze heel beperkt is in haar
mogelijkheden. Ze is 6 juni jarig en ze vindt het heel leuk
om kaarten te krijgen. Haar adres is:
Eva Huijser

Agenda
datum

tijd
activiteit
10.00Do. 01-06
Inloopochtend in De Fontein
12.00
20.00 Leeskring in de pastorie
Vr. 02-06 20.00 Vrijwilligersavond in De Hoeksteen
e
Ds. A.H. Groen – 1 Pinksterdag
Zo. 04-06 09.50
M.m.v. “Corner Stone”
17.00 Ds. H. Mast uit Terheijde
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
Pinksterzendingscollecte
Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
04-06-2017:
Nel Heinsius en Nel en Arie Kleinjan (ruil)

