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“Want het is de HEER die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.” - Spreuken 2:6 (NBV)
Rijsoord, week 25, zondag 18-06-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag te
mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Bediening van de Heilige Doop aan
Jackie Margje Baars
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Exodus 5:1 – 6:12
Onderwerp: Mozes en Aäron bij de farao
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. J.W. Schellingerhout uit Zwijndrecht
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Weekbrief
Kindernevendienst
Na ons Pinksterproject zijn we weer verder gegaan met de
lessenserie over Mozes. Het volk Israël heeft het zwaar onder
de dwangarbeid in Egypte. Mozes en Aäron komen bij de farao
met een duidelijke boodschap: Laat mijn volk gaan! Voor de
verwerking van zondag 2 juli hebben wij lege Olvarit potjes
nodig! Kunt u ons daar aan helpen?? Graag meenemen naar
“de Hoeksteen”: de keuken of de jeugdzolder. Bij voorbaat heel
erg bedankt!!
Voorbede:
Wij danken de Heer met de jonge mensen die geslaagd zijn
voor hun examens en wensen hen al het goede op hun verdere
levenspad én wij bidden voor degenen bij wie het (nog) niet
gelukt is, dat zij de kracht mogen vinden om door te gaan.
Wij bidden ook voor alle vaders in de wereld, voor kracht en
wijsheid bij alle moeilijke dingen waar zij mee te maken krijgen
bij hun kinderen; maar dat zij ook mogen genieten van de
mooie dingen die het vaderschap met zich meebrengt.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. N. van den Hoek-Boer
Zieken
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten verblijft in Laurens
Intermezzo Zuid in Rotterdam.
 Dhr. P. van Drunen. De geplande operatie is niet door
gegaan omdat de artsen een voor hem betere manier
hebben gevonden om het vocht weg te krijgen. Deze
behandeling kan hij thuis ondergaan.
 Mevr. J. van Golen-Scheurwater, Ridderkerk, is in het
Maasstadziekenhuis opgenomen voor een behandeling
vanwege haar COPD.
 Mevr. M. Kok-Gouman, Ridderkerk, wordt 22 juni
opgenomen in de Maartenskliniek in Nijmegen voor een
operatie.
 Max Aalders, zoon van Corine Bosch-van Vuren, wordt 21
juni geopereerd aan zijn linker CI (cochleair implantaat).

Postadressen
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
 Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
Huwelijksjubileum
Kees en Miep Kool-Mulder hopen dinsdag 27 juni a.s. hun 50jarige bruiloft te vieren, samen met hun kinderen. Wij wensen
hen Gods zegen toe en hopen dat zij nog goede jaren er aan
toe mogen voegen.
Dankbetuiging
Wij danken u via deze weg voor de vele kaartjes met
gelukwensen en andere lieve woorden die wij mochten
ontvangen naar aanleiding van de geboorte van onze dochter
Joëlle. Het was hartverwarmend!
Tot binnenkort en met hartelijke groet uit Eindhoven,
Paul, Mira, David en Jonathan de Baat
Verhuisd
Mevr. G. van Wijk-den Otter is op dinsdag 13 juni jl. verhuisd
naar Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1, 2986 GB
Ridderkerk. Wij wensen haar daar een gezegende tijd toe.
Godsdienstonderwijs
Omdat Arinde van Oudheusden een nieuwe fase van haar
leven in begint te gaan, heeft ze moeten besluiten te stoppen
met het geven van godsdienstonderwijs op de openbare school
in ons dorp, De Piramide. Ze heeft het zes jaar met hart en ziel
gedaan. Daar willen wij haar als gemeente graag heel hartelijk
voor bedanken. Dat het haar hart heeft, blijkt ook uit het feit dat
ze vorige week ook haar HBO-theologie heeft mogen afronden.
Wij wensen haar en Wim van harte Gods Zegen toe over de
toekomst die nu voor hen ligt.
Vacature
We hebben een vacature, nee nog niet in de kerkenraad, daar
moeten de herkiesbare ambtsdragers nog een beslissing over
nemen. Waar dan wel? Bij het godsdienstonderwijs op de
openbare school in Rijsoord.
Ds. Christ en ds. Hendriksen en hun voorgangers hebben
gedurende de tijd dat zij in Rijsoord stonden dit onderwijs
verzorgd. Kortom, het godsdienstonderwijs gebeurde door een
hervormd gemeentelid. Het geven van godsdienstonderwijs op
de openbare scholen gebeurt onder verantwoordelijkheid van
het IWGOS (Interkerkelijk Werkverband voor Godsdienstonderwijs op Openbare Scholen). In de laatste vacaturetijd
heeft Arinde van Oudheusden dit werk opgepakt. Zoals
vermeld in het stukje hierboven, heeft zij besloten om dit het
komende schooljaar niet meer te verzorgen.
Wat wordt er gevraagd? Een enthousiast gemeentelid om dit
over te nemen van Arinde. Dit gemeentelid moet wel in het
bezit zijn van onderwijsbevoegdheid. Onze huidige predikant
ds. Groen heeft echter geen onderwijsbevoegdheid. Bent u
bevoegd? Hebt u zin om de kinderen (ca. 7/8 kinderen van de
bovenbouw) op woensdagmiddag om 12.00 uur een half uurtje
te vertellen over het mooie evangelie? Neem dan contact op
met mij.
Arie Bazen

Nieuwe leiding gezocht kindernevendienst
Wij zijn erg blij met het groeiende aantal kinderen, een mooie
jeugdzolder en voldoende financiële middelen, maar we
hebben wel leiding nodig! Op de laatst gehouden gemeenteavond is u gevraagd na te denken over uw bijdrage als
vrijwilliger in onze gemeente. Heeft u, of heb jij affiniteit met
kinderen en een verlangen om het Evangelie door te geven
aan onze jongste gemeenteleden? Voor zowel de
kindernevendienst (4 t/m 9 jaar) als de nevendienst+ (9 t/m 12
jaar) is er plaats voor nieuwe leiding. Denk er eens over na,
praat er eens over met ons of bel Petra Levering.

Als er nog dringende zaken voor de weekbrief zijn, heeft u dus
nog 1½ week de tijd om deze in te leveren. De eerste
weekbrief ná de vakantie komt uit op zondag 20 augustus, voor
week 34. Wij zullen ons best doen om de verjaardagen en
eventuele jubilea, die in de vakantieperiode vallen, te
vermelden in de weekbrief van 2 juli.
De redactie
Verjaardagen 70+

Vakantie Bijbelgids
De vakantie Bijbelgids is er weer. Ark mission geeft al jaren
deze vakantie Bijbelgids uit. Een zeer handzaam boekje. De
Bijbelgids geeft gedurende 3 weken een Bijbelgedeelte om te
lezen en een korte meditatie. Deze vakantie Bijbelgids is voor
ieder die er belangstelling voor heeft beschikbaar. Vanaf
komende zondag liggen zij in de bakjes bij de uitgang en op de
liturgische tafel in de kerk. Schroom niet om een boekje mee te
nemen, ook als u niet met vakantie gaat mag dit. Wij wensen u
veel leesplezier met dit boekje.
De kerkenraad
Gemeente middag
Op zaterdag 1 juli 2017 wordt er een gemeente middag
georganiseerd. Wij verwachten u en jullie rond 15.30 uur in de
Hoeksteen waar er voor ieder een hapje en een drankje klaar
staat. Rond 16.00 uur beginnen we de activiteiten die onder
meer bestaan uit een Bijbelquiz onder leiding van ds. Groen,
een film/knutselhoek voor de kleintjes en een loungehoek voor
de jeugd. Voor de allerkleinsten is er natuurlijk de mogelijkheid
om in de oppasruimte te spelen. In de loop van de middag/
avond is er een speurtocht in en om de kerk voor de jeugd en
voor wie het leuk vindt om mee te doen.
Wilt u gezellig bijpraten in de Hoeksteen, omdat u elkaar
ontmoeten belangrijker vindt dan actief bezig te zijn, dan kan
dat natuurlijk ook. Rond 17.30 uur beginnen we aan een BBQ
die verzorgd wordt door de organisatie, daarnaast is er een
buffet met Oosters tintje. Uiteraard hoort er ook een
toetjesbuffet bij. Voor het buffet willen wij u vragen om warme
en koude gerechten, salades etc. mee te brengen voor
ongeveer 10 personen. Maar bent u beter in het maken van
een heerlijk toetje dan is dat ook prima. Het is niet verplicht
maar………wanneer ieder zo wat mee brengt moet het een
schitterend en veelzijdig buffet worden. U mag de
aankoopbonnetjes voor de ingrediënten overhandigen aan de
organisatie om uw kosten vergoed te krijgen. De avond wordt
om 20.00 uur afgesloten. Jong en oud is van harte uitgenodigd.
Aanmelden kan via onderstaand strookje.

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. S. Echter-Sabini

Agenda
datum

tijd

Ma. 19-06

19.45

Do. 22-06

20.00

Zo. 25-06

10.00
17.00

Tafel
Zomerstop weekbrief
Zoals gebruikelijk zal de weekbrief tijdens de zomervakantie
een aantal weken niet verschijnen. De laatste weekbrief vóór
de zomervakantie zal die van zondag 2 juli a.s. (week 27) zijn.

Coll.:
Coll.:

activiteit
Kerkenraadvergadering in
De Hoeksteen
Leeskring in de pastorie
Ds. A.H. Groen
Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.H. Groen
Voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal
Diaconie & Kerkrentmeesters
Adoptiekinderen

Uitdelen weekbrief volgende week, 25-06-2017:
Leen Schouten en Jannie en Bram van Oudheusden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------

Ik meld mij aan voor de gemeente middag op 1 juli en ik kom met nog……..volwassenen
en………kinderen.
Naam: …………………………………………………
Ik zorg voor: ………………………………………………………………………….
als onderdeel van het buffet.

