ACHTTIENDE 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
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Rijsoord, week 34, zondag 20-08-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. R. ten Napel uit ‘s Gravendeel
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Jeremia 23: 1-8
Onderwerp: Jeremia kondigt een nieuwe
herder aan
17.00 uur: Ds. G.J. van Beek uit Ridderkerk
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst en nevendienst+
Vanaf vandaag is er weer iedere week Kindernevene
e
dienst (t/m 9 jaar) en de 1 en 3 zondag van de maand
Nevendienst+ (9 t/m 12 jaar). De komende weken staat
de profeet Jeremia in de vertellingen centraal. We zien
jullie graag weer!
Voorbede gevraagd voor:
Nieuwe kracht, energie en inspiratie voor ons allen,
zodat wij na een periode van betrekkelijke rust onze
taken weer kunnen vervullen; hetzij op het werk, op
school, bij vrijwilligerswerk of gewoon thuis.
Maar ook voor vrede en vermindering van al het zinloze
geweld in de wereld; hopend dat mensen meer oog
zullen hebben voor hun naaste.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. P. de Jong-Boshuizen
Zieken
 Als alles volgens plan is verlopen, is mevr. L.B. Legersteevan Straten afgelopen donderdag verhuisd naar
De Riederborgh, waar zij permanent zal
verblijven.
 Mevr. J. van Golen-Scheurwater mocht vanuit Swinhove
weer thuiskomen.
 Mevr. M. Kok-Gouman verblijft
nog in Swinhove, locatie Ambachtstaete.
 Dhr. Piet Dekker is opgenomen geweest in het A.S.Z.
locatie Zwijndrecht, maar is inmiddels weer thuis.
Binnenkort komen er vervolgonderzoeken.
 Voor mevr. A. de Keijser-Bons was er op dinsdag 8
augustus een operatie gepland op de afdeling
neurochirurgie van het LUMC in Leiden. Helaas is
deze operatie uitgesteld vanwege andere
spoedoperaties. Het is nu afwachten wanneer de
operatie kan plaatsvinden.

Postadressen
 Zorgcentrum De Riederborgh, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
 Verpleeghuis Swinhove, locatie Ambachtstaete,
Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht
Geboren
Op 20 juli jl. werden Nick en Marina van Dijke verblijd
met de geboorte van een zoon, Koen Luca. Wij
feliciteren de kersverse ouders van harte met dit
kostbare geschenk en hopen dat zijn levenspad
gezegend mag zijn. Bij onze gelukwensen betrekken
wij ook de trotse grootouders van de kleine Koen.
Dankbetuigingen
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en felicitaties voor
ons 50-jarig huwelijksfeest! Veel bloemen en een
schitterende huwelijksboot laten ons nog nagenieten van
27 juni.
Miep en Kees Kool
***
Ik wil iedereen bedanken voor al die mooie kaarten voor
mijn verjaardag, zelfs uit het buitenland.
Hartelijke groeten, Jenny Alderliesten
***
Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken voor
de mooie kaarten, lieve woorden en fijne wensen voor
ons 65-jarig huwelijk. Dat zóveel mensen aan ons
dachten, het was hartverwarmend, wat heeft dat ons
goed gedaan! Allemaal heel hartelijk dank!
Hartelijke groeten van Dick en Pie Batenburg-de Vroed
***
Lieve mensen,
Bedankt voor al uw goede wensen, voor de vele kaarten
en andere attenties ter gelegenheid van diverse
hoogtepunten in de afgelopen periode. Het was
overweldigend.
Hartelijke groet van Hans en Klara van Gameren
Afscheid ds. Van Beek
Vandaag, zondag 20 augustus, neemt ds. Van Beek
afscheid van zijn gemeente Goede Herderkerk. Hij heeft
van God een nieuwe taak gekregen in de gemeente
Nieuw-Lekkerland. Gedurende de vacaturetijd in onze
gemeente is ds. Van Beek consulent geweest. Hij heeft
ons in deze tijd met raad en daad terzijde gestaan,
hiervoor onze dank. Wij wensen ds. Van Beek en zijn
vrouw een goede tijd toe in zijn nieuwe gemeente en
bidden hem Gods zegen en nabijheid toe bij zijn werk in
Nieuw-Lekkerland. Op verzoek van de kerkenraad van
de Goede Herderkerk zal ds. Groen in de vacaturetijd als
consulent optreden.

Aannemingsavond
Op dinsdag 22 augustus is er aannemingsavond in de
pastorie. Dhr. P. van Drunen en mevr. W.C. de Jong,
hebben deze zomer meegedaan aan de belijdeniscatechese. Wij zijn God dankbaar dat Hij er in hun leven
was en is gebleven en vandaaruit willen zij Hem de eer
brengen voor Zijn trouw en in het openbaar belijdenis
afleggen van het geloof. Wij hebben prachtige middagen
gehad en zijn blij en dankbaar om Zijn hulp.
De Belijdenisdienst hopen wij op 3 september samen
mee te mogen maken. Wij vragen u om uw voorbede
voor hen op de weg daarheen.
Ds. Groen
Huwelijk ds. Groen en mevrouw Anita Visser

Zoals reeds bekend, zullen ds. Groen en mevrouw Anita
Visser op 1 september a.s. in het huwelijk treden. Als u
nog mee wilt doen aan het gezamenlijke cadeau, een
geschenk onder couvert, 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,
kunt 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
***
1 september
is voor ons een bijzondere dag in ons leven. Als u tijd en
gelegenheid hebt, weet u dan welkom om deze dag op
welke manier dan ook met ons mee te maken. U bent
ook van harte welkom om de huwelijksdienst bij te
wonen. Na de dienst is er koffie en thee en is er
gelegenheid ons te feliciteren. Dat kan tot ongeveer
18.00 uur. Maar u mag het ook gerust op een andere
manier doen. Aan Gods Hand en onder Zijn Zegen
samen de toekomst in. Dat bidden we voor elkaar en
voor iedereen.
Ds. Groen en Anita Visser
Diaconiecollecte 27 augustus
Geloof doorgeven aan nieuwe generatie
Op zondag 27 augustus is de diaconiecollecte bestemd
voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. De blijde
boodschap van onze Heer die met Pasen is opgestaan
en de dood heeft overwonnen, willen we graag met onze
kinderen en jongeren delen. Kinderen zijn de toekomst
van de Kerk, ze horen er helemaal bij, we kunnen niet
zonder hen. Het valt echter niet mee om kinderen en
jongeren de waarde van het evangelie te laten zien en
beleven. JOP, Jeugdorganisatie van onze Protestantse
Kerk, helpt gemeenten om in contact of opnieuw in
contact te komen met kinderen en hun ouders. Ook
ondersteunt JOP daar waar nodig de jeugdouderlingen,
leiding van de kindernevendiensten, predikanten, enz.
Met de programma’s van JOP kunnen we, als ze goed
gebruikt worden, in korte tijd via Facebook, Twitter en
apps met kinderen in contact komen, maar ook met hun
ouders. Met de opbrengst van de collecte kan JOP
gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van
het geloof aan een nieuwe generatie. Gaat het geloof

van onze kinderen u ter harte? Geef dan in de
diaconiecollecte van zondag 27 augustus.
De diakenen
Leeskring
De Leeskring begint weer op donderdag 24 augustus.
Om 20.00 uur verzamelen we ons in de pastorie en we
bespreken hoofdstuk 7 en 8 van het boek van dhr.
Wisse.
Giften
Tijdens de zomerstop hebben wij de volgende giften voor
de weekbrief ontvangen: op 30-06 via mevr. Anja
Lagendijk € 5,--, op 22-07 via mevr. Nel van Gameren
€ 10,-- en op 23-07 via dhr. Kees Lagendijk € 10,--.
Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. J. Verveer-v.d. Spoel

Agenda
datum
Di. 22-08
Do. 24-08
Zo. 27-08

tijd
20.00
20.00
10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Aannemingsavond in de pastorie
Leeskring in de pastorie
Ds. L.J. Geluk uit Rotterdam
Ds. A.H. Groen
Diaconie / JOP & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 27-08-2017:
Nel en Arie Kleinjan (ruil) en Gert Verbeek

