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Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. L.J. Geluk uit Rotterdam
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Jeremia 23:33 – 24:10
Onderwerp: Jeremia en de last van de Heer
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie / JOP
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Kinderen(ouders), hebben jullie nog aan “ons geheim”
gedacht?? Informeer eventueel bij Jannie van
Oudheusden, Daniëlle Engels of Petra Levering.
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor alle kinderen en jongeren als ze weer
naar school gaan of aan de studie beginnen. Dat ze
veilig kunnen leven en groeien.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. J. Kooiman-Nouwen
Zieken
 Mevr. M. Kok-Gouman verblijft
nog in Swinhove, locatie Ambachtstaete.
 Mevr. A. de Keijser-Bons is afgelopen
dinsdag geopereerd in het LUMC in Leiden. De operatie
is goed gelukt.
 Mevr. M. Bout is met hartklachten opgenomen in het
Maasstadziekenhuis. Een kaartje (gericht aan
genoemd adres) zal haar goed doen.
Postadressen
 Verpleeghuis Swinhove, locatie Ambachtstaete,
Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht
 Leids Universitair Medisch Centrum,
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden
Dankbetuiging
Sellie en Bas van Ieperen willen iedereen bedanken voor
de kaarten, berichten, telefoontjes en de persoonlijke
gelukwensen welke zij mochten ontvangen voor hun
beider verjaardagen op 18 en 21 augustus. Zij hopen
dan ook dat voor degenen die deze wensen hebben
geuit, deze wensen ook voor hen uitkomen.

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
tijd en gelegenheid hebt, weet u dan welkom om deze
dag op welke manier dan ook met hen mee te maken. U
bent van harte welkom om de huwelijksdienst bij te
wonen. Na de dienst is er koffie en thee en is er gelegenheid hen te feliciteren. Dat kan tot ongeveer 18.00 uur.
Maar u mag het ook gerust op een andere manier doen.
We wensen hen een onvergetelijke dag toe en een
gezamenlijke toekomst onder Gods onmisbare zegen.
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 uiterlijk dinsdag 29 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

Parkeren op 1 september
Op de huwelijksdag is het parkeerterrein bij de kerk niet
te gebruiken; er staat een grote tent opgesteld. In- en
uitstappen kan bij de bushalte voor de ingang; u kunt uw
auto parkeren op het parkeerterrein bij de ingang van het
Waalbos en op het terrein achter de gereformeerde kerk,
Rijksstraatweg 95. Het parkeerterrein van restaurant
“Ross Lovell” is die middag alleen bestemd voor de
gasten van het bruiloftsfeest dat daar plaats vindt. Houdt
u rekening met extra “reistijd”! Wilt u als het enigszins
kan niet uitwijken naar de parkeerplaatsen op het terrein
van de voormalige openbare school naast de kerk: deze
zijn bedoeld voor de bewoners en hun gasten.
Ook het fietsenhok is die dag onbereikbaar. Wilt u uw
fietsen zoveel mogelijk plaatsen tegen de kerkmuur
achter het “klompenhok”, richting orgelingang; dit i.v.m.
het maken van foto’s van bruidspaar en hun gasten bij
aankomst bij de kerk.
H.V.D.
Volgende week zondag, 03-09, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Djoeke van Es en Alien Stiksma.
Gift
Via mevr. Jannie van Oudheusden hebben wij een gift
voor de weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke
dank hiervoor!

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. J.M. Kanters

Agenda
datum

tijd

Vr. 01-09

14.15

Zo. 03-09

10.00

17.00
Coll.:
Uitgangs coll.:

activiteit
Ds. G.J. van Beek
Bevestiging en inzegening van het
huwelijk van ds. A.H. Groen en
mevrouw Anita Visser
Ds. A.H. Groen
Openbare Geloofsbelijdenis
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst
Ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer
Diaconie & Kerkrentmeesters
Fonds Groot Onderhoud

Uitdelen weekbrief volgende week, 03-09-2017:
Jaap de Jong en Riet en Rinus van Campen

