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Ik bid voor je – vier kleine woorden:
een wereld van barmhartigheid,
van liefde, die het roepen hoorde
om hulp, om mede-deel-zaamheid.

Ik bid voor je – een samen weten:
dat je van God alleen de kracht,
de wil om ’t donk’re te vergeten,
de moed om dóór te gaan verwacht.

Bidden en doen – helpen en horen
maar ook een daad die àlles vraagt,
omdat het hart alleen de sporen
van liefde voor de ander draagt.

Nel Benschop – Uit: “De vogel van het woord”
Rijsoord, week 37, zondag 10-09-2017
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
Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Jeremia 36: 1-32
Onderwerp: De boekrol van Jeremia
verbrand
17.00 uur: Ds. A.H. Groen - Voortzetting en
dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Tafelcoll.: Adoptiekinderen
Kindernevendienst
Vandaag gaat de vertelling over koning Jojakim die
weigert Gods profetieën serieus te nemen. Als de profeet
Jeremia ze laat opschrijven door zijn secretaris Baruch
op een boekrol, verbrandt hij die. Weg ermee! Maar zo
eenvoudig komt hij niet af van de Heer.
Voorbede gevraagd voor:
Alle mantelzorgers; voor kracht, doorzettingsvermogen,
geduld én begrip voor de vaak zware taken die zij
moeten volbrengen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Burger
Zieken
 Mevr. M. Kok-Gouman mocht
weer thuiskomen vanuit Swinhove.
 Mevr. M. Bout mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
 Leo Oskam wordt a.s. woensdag opgenomen in de
Daniel den Hoed kliniek voor de afsluitende operatie
die hij nodig heeft voor zijn verdere herstel.
Dankbetuigingen
Bij deze bedanken wij allen die ons een kaart gestuurd
hebben voor ons beider verjaardag. Het was weer heel
fijn. Heel hartelijk bedankt.
Arie en Nel Kleinjan
***

Na de Here, danken wij u allen, dat u getuige wilde zijn
van onze Openbare Belijdenis. Het is zo overweldigend
dat de Here ook onze verlosser is! Ook dank aan
dominee Groen, de kerkenraad en allen die deze dag
voor ons zo bijzonder hebben gemaakt. Het was en is zo
mooi.
Hartelijke groet, Peter van Drunen en Cock de Jong
***
Hartelijk dank voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en
e
bezoekjes. Zij hebben van mijn 88 verjaardag een fijne
dag gemaakt. Met alle mooie wensen ben ik zeker in
Rijsoord nog niet vergeten.
Bas van Deelen – Bolnes
***
Ik wil iedereen bedanken voor alle mooie kaarten en
telefoontjes voor mijn verjaardag.
Hartelijke groeten, Gerda de Jong
***
Dankuwel
Wat was het een gewéldige dag. Zoveel dingen die
passend en hartelijk bij elkaar kwamen. De toespraak
van mw. Mesland in het Gemeentehuis, de dienst o.l.v.
Ds. Van Beek, het was zó passend. De versieringen in
en om de tent. De lichtjes van de Kindernevendienst, dat
Sursum Corda ons verrastte met een serenade, de hulp
van zoveel gemeenteleden op zoveel manieren, het
avondfeest....het was geweldig. We zweven nog. Zoveel
mooie herinneringen. Zoveel lieve persoonlijke kaarten.
Zoveel lieve attenties. En een geweldig kado van de
gemeente. Iedereen heel, heel hartelijk dank. Heel
hartelijke groet, namens Anita, Femke, Lars en Nienke.
Ds. A.H. Groen
Vacatures kerkenraad
Als Hervormde Gemeente van Rijsoord hebben wij op dit
moment 1 vacature in onze kerkenraad.
Nu nog slechts 1 vacature, maar helaas komen er in de
nabije toekomst 3 bij.
Kerkordelijk zijn de ambtsdragers om de 4 jaar aftredend
en maximaal 2 keer herkiesbaar.
In januari 2018 zijn de volgende ambtsdragers aftredend:
- diaken mevr. J.H. de Jong - van der Linden;
- diaken de heer A. Bazen;
- ouderling mevr. K. van Gameren - Konings;
- ouderling de heer M. van Vliet;
- ouderling-kerkrentmeester de heer M. van der Staay;
- ouderling-kerkrentmeester de heer C. Lagendijk.
Diaken mevr. J. H. de Jong-van der Linden en ouderling
mevr. K van Gameren-Konings stellen zich niet meer
herkiesbaar.

Vervolg vacatures kerkenraad
Ouderling-kerkrentmeester de heer M. van der Staay is
na 12 jaar het ambt te hebben vervuld niet meer
herkiesbaar.
Naast de al bestaande vacature komen er dus 3
vacatures bij in onze kerkenraad.
Gemeente, als er in de nabije toekomst een beroep op u
gedaan wordt om één van de ambten te vervullen zeg
dan niet te snel: nee. Wij zijn het niet als Hervormde
Gemeente Rijsoord die u roept, nee het is God zelf die u
roept voor het ambt.
Volgens de kerkorde moeten wij onze gemeenteleden de
gelegenheid geven om namen in te dienen voor de
vacatures. Voor de herkiesbare ambtsdragers kunnen
ook namen worden ingediend. Worden er geen namen
ingediend dan worden de herkiesbare ambtsdragers
door de kerkenraad voor een nieuwe periode van 4 jaar
als verkozen verklaard.
Volgens onze kerkorde dienen de door u ingediende
namen met uw naam te worden ondertekend.
U hebt twee mogelijkheden:
1. U geeft de kerkenraad een aanbeveling van iemand
die u geschikt acht en dan heeft de kerkenraad de
wijsheid er mee te handelen.
2. U geeft de kerkenraad een naam die door 10 andere
personen wordt ondersteund. De kerkenraad moet deze
persoon dan op de kieslijst plaatsen.
Elke vacature moet apart en ondertekend worden
ingediend.
De namen voor de desbetreffende vacatures en
herkiesbare ambtsdragers kunt u vóór 1 oktober 2017
sturen naar de voorzitter van de kerkenraad: M. van der
Staay, e-mail: maarten.vanderstaay@gmail.com (dit
omdat uw scriba op vakantie is)
De scriba
H.V.G. "Bid en Werk"
Hallo, dames. Woensdag 13 september gaan we weer
met frisse moed beginnen. We hopen dat jullie er
allemaal weer zijn. Ook nieuwe leden zijn nog steeds
van harte welkom. De eerste avond, dat weet u, doen we
altijd iets makkelijks. We moeten tenslotte weer gezellig
bijkletsen. We beginnen om 19.30 uur in De Hoeksteen,
dus tot 13 september.
Groetjes, Truus Stok
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M.A.C. Tholenaars-Borsje

Agenda
datum

tijd

Di. 12-09

20.00

Wo. 13-09

19.30

Do. 14-09

20.00

Vr. 15-09
Zo. 17-09

08.30
10.00
17.00
Coll.:

activiteit
H.V.D. vergadering in
De Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
De Hoeksteen
Leeskring in de pastorie
We lezen hoofdstukken 9-11
Schoonmaakploeg in De Hoeksteen
Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
Ds. A.H. Groen
Diaconie/Nederlands Bijbel
Genootschap & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 17-09-2017:
Truus v.d. Pol, Leen Schouten en Anja Lagendijk

