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“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.” – Romeinen 11:36 (NBV)
Rijsoord, week 45, zondag 05-11-2017
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.30 uur: Ds. A.H. Groen
Uitzending Radio Ridderkerk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Onderwerp: Kinderen van één Vader
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. W.J. van Schaik uit Dordrecht
(I.v.m. ziekte ds. Van Harten)
Collecten:
Diaconie & Kerkrentmeesters/nalezing
dankstondcollecte
Kindernevendienst:
Vandaag nemen we de kinderen mee naar India om hen
te laten zien dat we allemaal, hoe verschillend ook,
kinderen van één Vader zijn.
Voorbede:
We danken God voor Zijn aanwezigheid in ons leven en
voor het feit dat Hij de geschiedenis van ons leven en de
wereld leidt.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. T. Leenheer
Zieken
 Mevr. M. Kok-Gouman verblijft nog in Het Spectrum,
locatie De Sterrenlanden, in Dordrecht.
 In tegenstelling tot wat in de weekbrief van vorige week
stond vermeld, verblijft mevr. M. van Deelen-Stok
niet in Zorghotel Crabbehoff, maar in het
Rivas Zorghotel in Dordrecht (naast het A.S.Z., locatie
Dordwijk).
Postadressen
 Het Spectrum, locatie De Sterrenlanden
Minnaertweg 4, 3328 HN Dordrecht
 Rivas Zorghotel, Albert Schweitzerplaats 20,
3318 AS Dordrecht
Dankbetuiging
Wij willen een ieder die ons een kaart stuurde voor onze
verjaardagen en trouwdag hartelijk bedanken.
Leen en Riet Schouten
Nalezing Dankstondcollecte
e
De 2 rondgang vandaag is tevens de nalezing van de
dankstondcollecte.

De opbrengst is geheel bestemd voor de eigen kerk.
U kunt uw bijdrage ook aanbieden aan één van de
kerkrentmeesters of overmaken op de bankrekening van
het college van Kerkrentmeesters. Wij danken u alvast
voor uw gaven om het werk in de kerk mogelijk te blijven
maken.
College van Kerkrentmeesters
Gemeenteavond
Op donderdag 9 november aanstaande om 19.45 uur
willen we een gemeenteavond in "De Hoeksteen"
houden over onderwerpen waarmee we op de kortere
en/of langere termijn als gemeente te maken krijgen.
Voor de kortere termijn:
1. Het invoeren van de collectemunten per 1 januari
2018.
2. Fancy Fair bestemming voor een goed doel 2018.
3. Vacatures in de kerkenraad.
Op de gemeenteavond wil de kerkenraad nogmaals
benadrukken dat de nood hoog is en dat we dringend
ambtsdragers nodig hebben.
Voor de langere termijn:
Het beleidsplan 2017 - 2021. De Commissie Gemeente
Opbouw (GOB) heeft het oude beleidsplan aangepast
waar nodig en goedgekeurd. Kerkordelijk heeft u nu als
gemeente de gelegenheid om dit beleidsplan op een
gemeenteavond te bespreken en eventuele wijzigingen
in het beleidsplan voor te stellen.
Wilt u het beleidsplan lezen? Dat is mogelijk. Als u een
mail-adres heeft, geef het even door aan de scriba, de
heer Arie Bazen, a.bazen3@upcmail.nl. Het zal u dan
worden toegezonden. Geen mail-adres? Geen probleem;
even doorgeven en u krijgt een geprint exemplaar.
Kunt u niet zelfstandig naar de gemeenteavond komen?
We halen u graag op. Een telefoontje naar Arie Bazen,
tel. 0180-427780 en u wordt opgehaald.
Gemeente, het is de taak van de kerkenraad om samen
met u het wel en wee van onze Hervormde gemeente te
bespreken om ook in de toekomst onze kerk in stand te
kunnen houden. De kerk gaat ons allen aan; we
verwachten u dus op 9 november in "De Hoeksteen".
De scriba
Soos Rijsoord
Woensdag 8 november hopen wij weer Soos te houden
in 'De Hoeksteen". We beginnen deze middag om twee
uur en om ongeveer half vijf sluiten we de middag af.
Ds. G.H. Offringa verzorgt de meditatie en na de thee
komen de spelletjes op tafel. Belangstellenden zijn
hartelijk welkom hoor.
Het bestuur
H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 8 november komen we weer gezellig bij
elkaar. We gaan dan kaarten maken, dit is allemaal weer
klaargemaakt door Elly v.d. Pol. De eigen bijdrage is
€ 3,--, kom weer gezellig knutselen om 19.30 uur.

Vervolg H.V.G. “Bid en Werk”
Als de blaadjes vallen en de zon niet altijd schijnt.
Als het ook nog regent en de bui niet verdwijnt.
Kruip dan niet weg in een donkere hoek.
Maar ga elke dag opnieuw op zoek.
Naar de dingen die je vrolijk maken.
Die je laten lachen en positief raken.
En ... hoe moeilijk dat soms ook mag lijken.
Uiteindelijk zal dan duidelijk blijken,
dat elke donkere en slechte bui verdwijnt
wanneer het zonnetje in je zelf schijnt.

WinterBBQ en Sinterklaasspel
Heeij! Verlangen jullie ook terug naar mooie zomeravonden, waarop de BBQ aanging? Mooi, want de
jeugdraad nodigt iedereen tussen de 10 – 25 jaar uit
voor een winterBBQ. Daarna willen we gezellig met
elkaar het ‘Grote Sinterklaasspel’ spelen. Hiervoor willen
we jullie vragen 2 ingepakte cadeautjes per persoon mee
te nemen (totaal maximaal € 4,--). Het is leuk als je één
grappig cadeautje meeneemt (bijvoorbeeld een wc-rol,
puntenslijper, knikkers, enz.) en één serieuzer cadeautje.
We hopen op een gezellig winteravondje. Natuurlijk mag
je ook vrienden en vriendinnen meenemen. Tot zaterdag
11 november a.s. om 18.00 uur in de Hoeksteen!
De jeugdraad
Gift
Via mevr. Eef van Neuren hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Fam. C. Groenenboom
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activiteit
WinterBBQ en Sinterklaasspel voor
de jeugd van 10 – 25 jaar in
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ds. J. Riemersma uit Sliedrecht
Diaconie-Kerk in Actie/Binnenlands
diaconaat & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 12-11-2017:
Riet en Rinus van Campen en Nel Heinsius

Groetjes, Truus Stok

Agenda
datum

Vervolg agenda
datum
tijd

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
De Hoeksteen
Bijbel-Gesprekskring op de
Jeugdzolder van De Hoeksteen
Gemeenteavond in De Hoeksteen
Schoonmaakploeg in De
Hoeksteen

