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Hoor, Heilge Geest, wij roepen U! Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort, wek ons tot leven, hier en nu.
Rijsoord, week 23, zondag 04-06-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
Pinksterzondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.50 uur: Ds. A.H. Groen – 1e Pinksterdag
Thema: “Wat wil dit toch zeggen?”
M.m.v. “Corner Stone”
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Titus 2: 11-15
Onderwerp: De boodschap van de redder
Er is géén koffiedrinken na de dienst!!
17.00 uur: Ds. H. Mast uit Terheijde
Collecten:
Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Pinksterzendingscollecte
Kindernevendienst
Vorige week hoorden we al over Titus, de helper van de
apostel Paulus. Hij is op het eiland Kreta achtergebleven
en heeft van Paulus de opdracht gekregen om daar een
kerk te stichten. Paulus wil Titus vanaf een afstand
helpen en heeft hem een brief geschreven. Hij schrijft
onder andere over de vernieuwende kracht van de
Heilige Geest (Titus 3:5), voor Titus en ook voor ons!
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden om de kracht van Pinksteren voor alle kerken,
alle gemeenteleden. Dat er vreugde, liefde en verbazing
mag zijn tot zegen van de hele wereld.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Stolk, Hendrik Ido Ambacht
Zieken
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten verblijft in Laurens
Intermezzo Zuid in Rotterdam.
Postadres
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
Geboren
Op 15 mei jl. is in het gezin van Paul en Mira de Baat en
hun zoons David en Jonathan een dochter en zusje
geboren: Joëlle Elisabeth. Wij feliciteren hen van harte
met dit kostbare geschenk uit Gods hand en hopen dat
zij mag opgroeien tot Zijn eer. Bij onze gelukwensen
betrekken wij ook de trotse grootouders van de kleine
Joëlle.

Liedboek, Gezang 250:4

Nieuwe gemeentegids
Binnenkort zullen onze gemeenteleden de vernieuwde
gemeentegids in de brievenbus ontvangen. De vorige
dateerde uit 2012 en was toe aan een up-date. Alle
activiteiten staan er in vermeld en ook de lijst van
contactpersonen van 2017 is er aan toegevoegd. De
gemeentegids zal op onze website worden geplaatst;
voor belangstellenden en gasten liggen er ook papieren
exemplaren op de gebruikelijke plaatsen in de
Hoeksteen en bij de uitgangen. Mocht u er geen (meer)
aantreffen, spreekt u dan gerust één van de
kerkenraadsleden aan, dan zorgen we weer voor
aanvulling. Nieuw-ingekomen gemeenteleden krijgen bij
de eerste contacten ook een gemeentegids uitgereikt.
Voor het vele werk dat door allen is gedaan die
betrokken waren bij de samenstelling, productie en
verspreiding willen we onze grote dank uitspreken.
De kerkenraad
Huiskringavond
Op zondag 4 juni is er weer een huiskringavond. Dit
seizoen werken we uit het boekje: “Leven in het
Koninkrijk”. Deze zondag bent u allen welkom bij Gert &
Margriet Verbeek. Als gemeente groei groep komen we
op de huiskringavonden samen om te groeien in geloof.
We gaan ons deze keer verdiepen in de tekst uit Marcus
2:18-20 (“Het vasten”) en Romeinen 8:5-10. Het thema
van deze avond is: “mateloosheid of discipline”. Om
20.00 uur staat de koffie/thee klaar, wees welkom!!
Nacht van Gebed - Open Doors
Aanslagen in Egypte eisten de levens van zeker 45
koptische christenen. Niet alleen in Egypte is er veel
geweld tegen christenen. Tienduizenden christenen in
Irak sloegen op de vlucht voor Islamitische Staat. Ze
wonen verspreid over de hele wereld. En in Nigeria
werden opnieuw meisjes en vrouwen door Boko Haram
ontvoerd. Wat is hun toekomst? Dit is slechts een greep
uit de nieuwsberichten van de afgelopen tijd. Het geweld
tegen christenen neemt toe. We kunnen ons nauwelijks
voorstellen wat voor impact dit heeft op de lokale kerk.
Toch kunnen we een verschil maken in het leven van
vervolgde christenen. Landsgrenzen en gevangenismuren belemmeren ons gebed niet!
Uw gebed heeft impact op de vervolgde kerk! Bid mee
tijdens de Open Doors - Nacht van Gebed die we
organiseren in de Hoeksteen op 17 juni. Tijdens de
bijeenkomst luisteren we naar verhalen en ondersteunen
we de vervolgde christenen met ons gebed. Inloop, met
koffie of thee vanaf 06.45 uur.
We beginnen om 07.00 uur en sluiten af rond 09.00 uur
met een gezamenlijk ontbijt.
Neem voor vragen contact op met: Ad Berkhout.

Jeugduitje: strandwandeling
Het is weer tijd voor een 15+ jeugduitje! Zaterdag 17 juni
gaan we een strandwandeling maken waarna we met z’n
allen genieten van een picknick. Hiervoor is het de
bedoeling dat we allemaal wat lekkers meenemen. We
vertrekken om 18.30 uur vanaf de kerk en rijden dan
naar Hoek van Holland. Geef even door of je komt, wat
je meeneemt en of je chauffeur wil zijn. Vriend(inn)en
zijn ook van harte welkom! Wij hebben er zin in! Jullie
ook?
Groetjes, de Jeugdraad
Gift
Via mevr. Nel van Gameren hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Kees Jan Bezemer

Agenda
datum

tijd

Zo. 04-06

20.00

Zo. 11-06

10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Huiskringavond bij Gert en Margriet
Verbeek
Dhr. M. van Welie uit RotterdamIJsselmonde
Ds. D. van Vreeswijk uit
Zevenhuizen
Diaconie/Open Doors &
Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 11-06-2017:
Gert Verbeek, Rijk Teijl en Peet van Drunen
De redactie van de weekbrief wenst u een gezegend
Pinksterfeest

