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“Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid.
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven, Halleluja!” - Psalm 150: 2 en 6 (HSV)
Rijsoord, week 36, zondag 03-09-2017
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
Openbare Geloofsbelijdenis
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Jeremia 32: 1-44
Onderwerp:
Jeremia koopt een akker
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Fonds Groot Onderhoud
Voorbede:
Als gemeente beleven we bijzondere en feestelijke
dagen. Twee gemeenteleden doen vandaag belijdenis
van hun geloof en vrijdag zijn dominee Groen en Anita
getrouwd. We danken God voor Zijn grote daden in de
gemeente en in het leven van deze vier mensen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. Adrie van Helden, Hendrik Ido Ambacht
Zieken
 Mevr. M. Kok-Gouman verblijft nog in Swinhove.
 Mevr. A. de Keijser-Bons mocht
afgelopen donderdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
 Mevr. M. Bout verblijft nog in het
Maasstadziekenhuis.
 Dhr. Leo Oskam is opgenomen geweest in het
Maasstadziekenhuis. Bij een val is hij erg ongelukkig
terecht gekomen en hij heeft enkele breuken in het
onderbeen. Inmiddels is hij daaraan geopereerd en
als alles volgens plan is verlopen, mocht hij afgelopen
vrijdag naar huis. Hij mag 8 weken zijn been niet
belasten. Hij zal dan bij zijn moeder zijn en daar
verzorgd worden. De operatie die gepland was wordt
hierdoor opgeschoven.
Postadres
 Verpleeghuis Swinhove, locatie Ambachtstaete,
Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht

Huwelijksjubileum
Op dinsdag 12 september a.s. hopen de heer
M. Berkhout en mevrouw A.M. Berkhout-Sebus
de dag te gedenken dat zij 40 jaar geleden in het
huwelijk zijn getreden. Wij feliciteren hen en allen die
hen lief zijn van harte met dit heuglijke feit en wensen
hen een fijne dag toe met elkaar. Wij hopen dat zij nog
vele jaren voor elkaar gespaard mogen blijven,
vergezeld van Gods onmisbare zegen.
Dankbetuiging
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die ik
ontvangen heb voor mijn 92e verjaardag. ‘t Was
hartverwarmend.
Vriendelijke groeten, Truus Blaak
Soos Rijsoord
Op woensdag 6 september hopen wij als Soos weer te
beginnen. U bent allen hartelijk welkom om twee uur in
de Hoeksteen. Ds A.H. Groen zal voor ons de meditatie
verzorgen en na de theepauze gaan we met elkaar de
spelletjes weer opzoeken. De middag wordt om
ongeveer half vijf weer afgesloten.
Hartelijke groeten, het bestuur
Inloopochtend
Op donderdag 7 september wordt er weer een inloopochtend georganiseerd in “De Fontein”, van 10.00 tot
12.00 uur. Gezellig koffiedrinken of een spelletje doen,
iedereen is van harte welkom! Indien u vervoer nodig
heeft, kunt u contact opnemen met dhr. Wim IJsselstein.
Open monumentendag
Zaterdag 9 september a.s. is er weer de jaarlijkse open
monumentendag. In dat kader zal ons monumentale
kerkgebouw geopend zijn van 10.00-16.00 uur. U kunt
oude doop- en trouwboeken inzien en de toren
beklimmen. Ons Bätz-Witte orgel dateert uit 1864 en is
daarmee het oudste kerkorgel in Ridderkerk. Er is
uiteraard gelegenheid om het instrument te bezichtigen
en te bespelen. U bent allen van harte welkom.
Brochure over kerkje aan de Westzij
Ons gemeentelid Gert van ’t Zelfde heeft een boekje
samengesteld over de historie van het kerkje aan de
Westzij, dat van 1949-1972 bij onze gemeente in
gebruik is geweest. Het is een prachtige uitgave
geworden en we bevelen dit dan ook van harte in uw
aandacht aan. Het is te verkrijgen bij Gert van ’t Zelfde.
Wel graag even van tevoren contact opnemen via het emailadres mail@rijsoord.nl. Het boekje kost € 4,50. Op
de open monumentendag a.s. zaterdag is het ook in te
zien en te koop.

Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Nel Heinsius € 10,-- en via mevr.
Anja Lagendijk € 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. J.T. van Mastrigt-Alderlieste

Agenda
datum

tijd

Ma. 04-09

19.45

activiteit
Kerkenraadvergadering in
De Hoekseen

14.00Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
10.00Do. 07-09
Inloopochtend in De Fontein
12.00
Ds. A.H. Groen
Bevestiging en inzegening van het
Vr. 08-09 15.30
huwelijk van de heer Piet Hofstee
en mevrouw Corry van Vark
10.00Za. 09-09
Open monumentendag
16.00
Ds. A.H. Groen
Zo. 10-09 10.00
Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.H. Groen
17.00 Voortzetting en dankzegging Heilig
Avondmaal
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Tafel coll.:
Adoptiekinderen
Wo. 06-09

Uitdelen weekbrief volgende week, 10-09-2017:
Jannie en Bram van Oudheusden en Peet van Drunen

