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“De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.” – Handelingen 2:47b (NBV)
Rijsoord, week 26, zondag 25-06-2017
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
Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Nevendienst+:
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Exodus 12: 29-42
Onderwerp:
Israël bevrijd uit Egypte
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
TafelCollecte:
Adoptiekinderen
Aan alle kinderen van de kindernevendienst en ND+
Hoi allemaal!
Nu de zomervakantie begint stopt de kindernevendienst ook
een tijdje. Natuurlijk willen we eerst afscheid nemen van
elkaar voordat we op vakantie gaan. Daarom zijn jullie
allemaal uitgenodigd om op zondag 2 juli na de dienst naar
de zolder te komen. Wij zorgen voor wat lekkers en iets
leuks om te doen. Jullie ouders kunnen beneden koffie
blijven drinken. We hopen jullie 2 juli allemaal te zien!
Groetjes, de leiding van de kindernevendienst en ND+
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden om zegen voor hen die Gods mooie dingen
willen beschermen en bewaren en zelfs nog laten groeien.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Van Nes, Hendrik Ido Ambacht
Zieken
 Mevr. L.B. Legerstee-van Straten verblijft in Laurens
Intermezzo Zuid in Rotterdam.
 Mevr. J. van Golen-Scheurwater verblijft nog in het
Maasstadziekenhuis.
 Mevr. M. Kok-Gouman, Ridderkerk, verblijft nog in de
Maartenskliniek in Nijmegen.
 De operatie van Max Aalders, Ridderkerk,
is geslaagd en hij mag thuis verder aansterken.
 Dhr. P. van Drunen had goede
berichten over de voortgang van de onderzoeken.
 Dhr. Leo Oskam heeft tot zijn vreugde te horen gekregen
dat er geen kankercellen meer zijn aangetroffen. In
augustus vindt nog een operatie plaats om de laatste
niet-gevaarlijke cellen weg te halen.
Postadressen
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam

 Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
 Sint Maartenskliniek, Hengstdal 3,
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)
Dankbetuigingen
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten die wij op onze
verjaardagen hebben gekregen.
Miep en Arie Ritmeester
***
Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, bloemen en al de
goede wensen die ik heb mogen ontvangen voor mijn 88e
verjaardag.
Vriendelijke groeten van L. van Daalen-Kooijman
Seniorencatechese
De aangekondigde seniorencatechese is van start gegaan.
Als er nog verdere belangstelling voor is, kunt u mee doen.
Het is op dinsdagen om 14.00 uur tot ong. 15.15 uur. Plaats
is Rijksstraatweg 14. U bent van harte welkom.
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 of mailen naar: apberkhout@live.nl
Openluchtdienst
Op zondag 2 juli a.s. wordt er weer een Openluchtdienst
gehouden op het Koningsplein in Ridderkerk. De dienst
begint om 14.00 uur en voorganger is dhr. Pieter Mostert.
Medewerking wordt verleend door het kinder- en tienerkoor
van Jennifer v.d. Hoek en door Chr. Muziekvereniging
Harpe Davids. Het thema van de dienst is “Maak jij het
verschil?” Als u wilt zitten, breng dan uw eigen (klap)stoel
mee!

H.V.D.
Volgende week zondag, 02-07, zijn aan de beurt om koffie
te schenken: Wil en Paul van den Heerik.
Gift
Via dhr. Jan de Bruin hebben wij een gift ontvangen van
€ 10,--, waarvan € 5,-- voor de weekbrief en € 5,-- voor de
kerk. Onze hartelijke dank hiervoor!
Even wat aandacht ....
Hieronder volgt weer de lijst van gemeenteleden die
langdurig of permanent in een verpleeg- of zorgcentrum zijn
opgenomen, zoals we die ieder kwartaal publiceren. Een
blijk van belangstelling (briefje, kaartje) wordt altijd zeer op
prijs gesteld; zo mogen zij ervaren dat onze gemeente hen
niet vergeet. Van harte in uw aandacht aanbevolen.
Zorgcentrum “Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
- Mevr. M. Nugteren-van Dijk
- Mevr. C.W. de Groot-Paul
Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk
- Mevr. N. Huijser
- Mevr. G. van Wijk-den Otter
Woonzorgcentrum “’t Ronde Sant”, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
- Mevr. C.T. de Bruin-de Gelder
“De Hooge Burght”, Bovensloot 567,
2471 PB Zwammerdam
- Bas Gielen
G.V.T. (gezins vervangend tehuis) “De Bun”, Karper 37,
2986 PA Ridderkerk
- Rob Oskam
- Lia van den Hoek
Verpleeghuis “De Alblashof”, De Alblashof 1,
2951 XR Alblasserdam
- Mevr. G. de Ruiter-van Hal
Verpleeghuis Meerweide, Grote Hagen 98,
3078 RC Rotterdam
- Mevr. M. Rijsdijk-Snijders
Verpleeghuis Swinhove, Plantageweg 3,
3333 GZ Zwijndrecht
- Mevr. M.C. van Driel-Huizer
Het Jasmijnhuis, Jasmijnstraat 4, 2982 CK Ridderkerk
- Mevr. H. van der Staay-van Ooijen
Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
- Mevr. L.B. Legerstee-van Straten

vóór de zomervakantie zal die van zondag 2 juli a.s.(week
27) zijn. Als er nog dringende zaken voor de weekbrief zijn,
heeft u dus nog tot woensdag 28 juni a.s., 19.00 uur, 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+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. N. van Gameren-de Wit

Agenda
datum

Tevens vragen wij uw aandacht voor weduwen/weduwnaars
en alleenstaanden van onze gemeente in uw omgeving.
Maak eens een praatje of drink een kop koffie met elkaar.
Een klein beetje aandacht kan zo’n verschil maken voor uw
medemens!

tijd
activiteit
14.00- Seniorencatechese aan de
Di. 27-06
15.15 Rijksstraatweg 14
15.30Za. 01-07
Gemeente middag in en rond de kerk
20.00
Ds. A.H. Groen – Jeugddienst
Zo. 02-07
10.00
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Prop. A.J. den Besten uit Sliedrecht
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
Jeugdraad
Openluchtdienst op het Koningsplein
14.00
in Ridderkerk

Zomerstop weekbrief
Zoals gebruikelijk zal de weekbrief tijdens de zomervakantie
een aantal weken niet verschijnen. De laatste weekbrief

Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
02-07-2017:
Henk en Henny van Ooijen en Anja Lagendijk

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

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.

