ZEVENTIENDE JAARGANG

WEEKBRIEF

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.: Ds. A.H. Groen, tel. 0180-421395,
e-mail ah.groen@hetnet.nl; bij geen gehoor: Arie Bazen, tel. 0180-427780,
e-mail a.bazen3@upcmail.nl

“De Here zegene u en behoede u; de Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

de Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.” - Numeri 6: 24-26 (NBG vert. ’51)
Rijsoord, week 27, zondag 02-07-2017
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
Jeugddienst met als thema: “Lichtdrager”
m.m.v. de kinderen van de Nevendienst+ en
Arko Boogert, keyboard
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Johannes 12:46
Onderwerp:
Het Licht van de wereld
Koffiedrinken na de dienst – de kinderen van
de kindernevendienst en nevendienst+ mogen
naar de jeugdzolder komen!
17.00 uur: Prop. A.J. den Besten uit Sliedrecht
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitg. coll.: Jeugdraad
14.00 uur: Openluchtdienst op het Koningsplein in
Ridderkerk, voorganger: dhr. Pieter Mostert,
m.m.v. het koor van Jennifer v.d. Hoek en
Chr. Muziekvereniging Harpe Davids
Voorbede:
Wij bidden voor elkaar dat we in deze vakantieperiode rust,
ontspanning en Gods vrede zullen ervaren.
Wij bidden speciaal om een (troost)rijke, gezegende tijd
voor de gemeenteleden voor wie deze periode té stil is.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. M. Bout, Barendrecht
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 is, als alles volgens plan is verlopen,
op vrijdag 30 juni overgebracht
naar Swinhove, locatie Ambachtstaete. Zij verblijft daar in
ieder geval tot 19 juli.
Postadressen
 Laurens Intermezzo Zuid, Motorstraat 110,
3083 AP Rotterdam
 Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
 Verpleeghuis Swinhove, locatie Ambachtstaete,
Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht
Verhuizing
Op D.V. 18 juli a.s. hopen Hans en Klara van Gameren te
verhuizen. Wij wensen hen een gezegende tijd toe in hun
nieuwe woning.

Huwelijksjubilea
Op zaterdag 22 juli a.s. hopen de heer D. Batenburg en
mevrouw P.A. Batenburg-de Vroed, Ridderkerk, de dag te
gedenken dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden. Wij feliciteren hen en allen die hen lief zijn van
harte met deze mijlpaal in hun leven en hopen dat zij een
fijne dag mogen hebben met elkaar. Wat een voorrecht om
zo lang samen te mogen zijn! Wij wensen hen nog goede
jaren toe, vergezeld van Gods onmisbare zegen.
***
Op vrijdag 4 augustus a.s. hopen de heer
T.J. van Gameren en mevrouw K. van Gameren-Konings
(Hans en Klara) erbij stil te staan dat zij 45 jaar geleden zijn
getrouwd. Wij feliciteren onze ouderling, haar echtgenoot
en al hun dierbaren van harte met dit heuglijke feit en
wensen hen een fijne dag toe. Wij hopen dat zij nog vele
jaren voor elkaar gespaard mogen blijven, mét Gods zegen.

Dankbetuigingen
Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, bloemen en goede
wensen voor mijn 92e verjaardag.
Vriendelijke groeten van L. van Gameren-Ritmeester
***
Ik wil iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen en
andere attenties die ik mocht ontvangen voor mijn 80e
verjaardag. Maar bovenal wil ik Hem danken dat hij mij
gespaard heeft.
Rinus van Campen
***
Lieve mensen,
Wat een kaarten en persoonlijke felicitaties ter ere van mijn
80e verjaardag. Ik wil een ieder bedanken.
Hartelijke groeten, Jan de Bruin
***
Op 9 en 18 juni jl. hebben wij onze verjaardagen gevierd,
hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes en bloemen die
wij mochten ontvangen. Wij willen ook ieder voor de vele
kaarten en gebeden tijdens het ziek zijn van Cor hartelijk
danken. Op 12 mei werd bekend dat er geen operatie
mogelijk is in verband met de onvoldoende werking van de
longen, maar wonderlijk: vanaf die tijd kwam er na
7 maanden blaasontsteking en 2x longontsteking merkbare
verbetering. Nogmaals dank voor alle goede zorgen,
Cor en Janie Groenenboom
Huwelijk ds. Groen en mevrouw Anita Visser
De meeste van onze gemeenteleden weten dat onze
predikant en mevrouw Anita Visser het voornemen hebben
om op vrijdag 1 september a.s. te trouwen. Het burgerlijk
huwelijk zal in Ridderkerk voltrokken worden. De inzegening
zal in onze kerk plaats vinden, waar u als gemeente van
harte bij uitgenodigd bent. De inzegeningsdienst begint om
14.15 uur en zal geleid worden door ds. G.J. van Beek uit
Ridderkerk. De kerkenraad stelt u als gemeente voor om
het echtpaar een gezamenlijk cadeau aan te bieden.
Het cadeau zal bestaan uit een geschenk onder couvert.
Als u mee wilt doen aan dit cadeau, kunt u uw bijdrage
storten op één van de volgende banknummers:

NL91 RABO 0355 402246 t.n.v. Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Rijsoord.
NL65 INGB 0000 529828 t.n.v. Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Rijsoord,
onder vermelding van “Cadeau ds. en mevrouw Groen”.
Als u uw felicitatie d.m.v. een kaart kenbaar wilt maken mag
u uw kaart vóór woensdag 23 augustus a.s. inleveren bij
ondergetekende. Wij zullen alle kaarten in een album
plakken, zodat uw wensen aan het echtpaar aangeboden
kunnen worden op hun huwelijksdag. Mogen wij uw
bijdrage tegemoet zien?
Maarten van der Staaij, voorzitter kerkenraad,
maarten.vanderstaay@gmail.com

Vakantie ds. Groen
Ds. Groen is van 15-07 t/m 15-08 met vakantie. Tot 30-07 is
dhr. Maarten van der Staaij te bereiken (email en tel. zie
stukje hierboven) en na 30-07 dhr. Arie Bazen (email en tel.
zie kop van deze weekbrief). Zij weten wie de vervanger is.
Inloopochtenden
Op donderdag 6 juli wordt er weer een inloopochtend
georganiseerd in “De Fontein”, van 10.00 tot 12.00 uur.
Ook in de vakantieperiode worden er inloopochtenden in
“De Fontein” gehouden en wel op de donderdagen 20 juli
en 3 en 17 augustus. Gezellig koffiedrinken of een spelletje
doen, iedereen is van harte welkom! Indien u vervoer nodig
heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Wim IJsselstein, tel.
421848.
H.V.D.
Ter herinnering: op zondag 06-08 zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Nel Kleinjan en Truus v.d. Pol.
Gift
Via mevr. Anja Lagendijk hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. G. de Wit-Lodder

Agenda
datum
Di. 04-07
Do. 06-07

tijd
14.0015.15
10.0012.00

Zo. 09-07

10.00

Do. 13-07

17.00
Coll.:
20.00

activiteit
Seniorencatechese aan de
Rijksstraatweg 14
Inloopochtend in De Fontein
Dhr. J. Anninga jr. uit Heinenoord
(Er is géén kindernevendienst i.v.m.
de zomerstop)
Ds. A.H. Groen
Diaconie & Kerkrentmeesters
Leeskring in de pastorie

ZOMERSTOP WEEKBRIEF
Dit is de laatste weekbrief vóór de zomervakantie. De
redactie van de weekbrief wenst u een fijne tijd toe, hetzij
ver weg of dichtbij, maar bovenal wensen wij u Gods zegen
toe. De eerste weekbrief ná de vakantie wordt die van
zondag 20 augustus, voor week 34.
Uitdelen weekbrief op 20-08-2017 (dus ná de
zomerstop!):
Ada Zwagemaker, Jaap de Jong en Nel Heinsius

