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Rijsoord, week 42, zondag 15-10-2017
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
Bediening van de Heilige Doop aan
Koen Luca van Dijke
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 18: 1-8
Onderwerp:
Volhouden bij de rechter
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie – Kerk in Actie / Werelddiaconaat
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst en nevendienst+
Vandaag gaat het over de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. De weduwe hield aan bij de rechter en
kreeg uiteindelijk wat ze nodig had. Zo mogen wij met
onze gebeden ook aanhouden bij God door steeds
opnieuw onze handen te vouwen.
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor medechristenen die vervolgd worden om
hun geloof en voor gemeenteleden die te maken hebben
met psychisch of lichamelijk leed.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. N. van Gameren-de Wit
Zieken
 Mevr. M. Kok-Gouman verblijft nog in Het Spectrum,
in Dordrecht.
 Mevr. Truus Stok-van Die, Ridderkerk, mocht
weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Postadres
 Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden
Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht
Huwelijksjubileum
Op maandag 23 oktober hopen de heer L.W. Schouten
en mevr. M. Schouten-van Beek, Ridderkerk, de dag te
gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden. Hierbij feliciteren wij hen en allen die hen lief
zijn van harte met deze mijlpaal in hun leven en wij
hopen dat zij een fijne dag mogen hebben met elkaar.
Wij wensen hen nog goede jaren samen toe, vergezeld
van Gods onmisbare zegen.

Dankbetuigingen
Hartelijk dank voor de mooie kaarten die ik heb
ontvangen voor mijn verjaardag.
Pieta Maaten-Lagendijk
***
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten die
e
ik mocht ontvangen voor mijn 87 verjaardag.
Thijs Tiemens
Afwezigheid ds. Groen
Ds. Groen is 20 t/m 24 oktober een paar dagen met
vakantie. Dhr. Bazen en dhr. V.d. Staay weten wie hem
in pastorale noodgevallen vervangt.
C.M.V. Passage
Dinsdag 17 oktober hopen we weer bij elkaar te komen.
Deze keer komt mevr. V.d. Sar met haar verzameling
knikkers, een stukje nostalgie uit onze kindertijd. Zij kan
hier prachtig over vertellen, dus dames kom zeker deze
avond naar de Hoeksteen. Ook niet-leden zijn bij deze
uitgenodigd om eens langs te komen.
Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje
Soos Rijsoord
Woensdag 18 oktober bent u weer welkom op de Soos.
We beginnen zoals gewoonlijk om twee uur in De
Hoeksteen. Ds. A.H. Groen verzorgt voor ons de
meditatie. Na de thee is de heer C. Aantjes uitgenodigd,
we rekenen met hem op een gezellige middag. Om
ongeveer half vijf wordt de middag afgesloten.
Het bestuur
Inloopochtend
Op donderdag 19 oktober 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.
Verjaardagen 70+

Gift
Via mevr. Ada Zwagemaker hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Stuur eens een kaartje aan:
Fam. H. Barmentlo
Ridderkerk
Agenda
datum

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie 13-16 jaar in
Ma. 16-10
19.15 De Hoeksteen
Kerkenraadvergadering in
19.45
De Hoeksteen
19.45- Catechisatie 17 jaar en ouder in
Di. 17-10
20.30 De Hoeksteen
19.45 C.M.V. Passage in De Hoeksteen
Belijdeniscatechisatie in
20.30
De Hoeksteen
14.00Wo. 18-10
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
20.00 Bijbelkring in De Hoeksteen
10.00Do. 19-10
Inloopochtend in De Fontein
12.00
Ds. C. Haasnoot uit
Zo. 22-10 10.00
Noordwijkerhout
17.00 Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
Fonds Groot Onderhoud
Uitdelen weekbrief volgende week, 22-10-2017:
Truus v.d. Pol, Leen Schouten en Anja Lagendijk

