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“Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo
kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in Mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als
iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.” - Johannes 15: 4 en 5a (NBV)
Rijsoord, week 2, zondag 07-01-2018
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
(Her)Bevestiging ambtsdragers
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 1: 9-13
Onderwerp: Jezus wordt gedoopt en
verzocht
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Dhr. M. van Welie uit RotterdamIJsselmonde
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Kerkenraadsfonds
Kindernevendienst
In het nieuwe jaar volgen we de Here Jezus. Hij hoort bij
Zijn doop uit de hemel de stem van Zijn Vader. Jezus
kan vol vertrouwen op weg gaan. Maar meteen daarna
wordt Hij op de proef gesteld door satan. Blijft Jezus op
Gods weg? Gelukkig wel!
Voorbede:
We bidden om Gods zegen voor de (nieuwe)
ambtsdragers, dat zij verbonden met Hem hun werk in
de gemeente mogen doen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. H. van der Staay-van Ooijen, Het Jasmijnhuis.
Zieken
 Mevr. M. van Deelen-Stok verblijft nog
in het Rivas Zorghotel in Dordrecht.
 Mevr. Marjan Reedijk, verblijft nog in het ziekenhuis.
 Mevr. T. Ista-van Helden is overgeplaatst naar het Rivas
Zorghotel in Dordrecht.
 Dhr. H.J. Lammers, Hendrik Ido Ambacht, is met
longontsteking opgenomen geweest in het ziekenhuis,
maar mocht weer thuiskomen.
Postadres
 Rivas Zorghotel, Albert Schweitzerplaats 20,
3318 AS Dordrecht

Dankbetuiging
Lieve mensen,
Wij willen u hartelijk danken voor de vele kaarten met
warme teksten die wij mochten ontvangen bij ons
55-jarig huwelijksfeest op 21 december 2017. Tevens
kregen wij vele kerst- en nieuwjaarswensen, zowel bij
Rika in het Jasmijnhuis als aan de Sandelingeweg. Het
is fijn om het meeleven uit de gemeente te proeven.
Bedankt allemaal.
Rika en Maarten van der Staaij
Collectemunten
Zoals reeds eerder vermeld, bieden wij in 2018 de
mogelijkheid om gebruik te maken van collectemunten.
De collectemunten worden aangeboden per set:
1 set munten met een geldwaarde van 0.50 euro
bestaande uit 20 stuks – totaalbedrag 10.00 euro
1 set munten met een geldwaarde van 1.00 euro
bestaande uit 20 stuks – totaalbedrag 20.00 euro
1 set munten met een geldwaarde van 2.00 euro
bestaande uit 10 stuks – totaalbedrag 20.00 euro
1 set munten met een geldwaarde van 5.00 euro
bestaande uit 5 stuks. – totaalbedrag 25.00 euro
Hoeveel munten u wilt hebben en welke combinatie u
wilt, dat maakt u zelf uit. Als het maar uit één of
meerdere van de bovenstaande sets bestaat.
Hoe komt u aan collectemunten?
Dat kan op verschillende manieren:
1. Door middel van overschrijving naar rekeningnummer: NL54 RABO 0385 8909 82 ten name van
Hervormde Gemeente Rijsoord, uitsluitend dit
nummer gebruiken! U maakt het totaalbedrag van de
bestelde munten over naar bovenstaande rekening.
In het vak voor de mededelingen geeft u aan hoeveel
en welke munten u wilt bestellen.
2. Door middel van een bestelformulier: u vult het
“Bestelformulier collectemunten” in en deponeert het
in de daarvoor bestemde “brievenbus” in de hal van
de Hoeksteen óf u geeft het aan één van de diakenen
of kerkrentmeesters. De collectemunten dienen dan
contant te worden afgerekend op de afhaalavond.
Wilt u zoveel mogelijk met gepast geld betalen?
U ontvangt dan een kwitantie. Bestelformulieren
hangen bij de publicatieborden in de Hoeksteen en
het klompenhok.
De bestelde munten liggen voor u gereed en kunnen
worden afgehaald op de dinsdagavond na de laatste
zondag van de maand van 19.00 – 20.00 uur in de
Hoeksteen. Bij ontvangst ondertekent u een ontvangstbewijs. De datum van afhalen zal elke maand worden
gepubliceerd in de weekbrief.

Collectemunten zijn uitsluitend bedoeld voor de reguliere
collecten tijdens de diensten (diaconie, kerkrentmeesters), de uitgangscollecten, zendingsbusjes en bij
de viering van het Heilig Avondmaal.
Het betalen met collectemunten bij bijvoorbeeld de
Fancy Fair is niet toegestaan. Natuurlijk blijven
euromunten en eurobiljetten ook van harte welkom.
Collectemunten kunnen voor de eerste keer worden
afgehaald op dinsdag 30 januari 2018. Deze dient u dan
vóór zaterdag 27 januari 2018 te bestellen.

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. S. Echter-Sabini

De diakenen en kerkrentmeesters
Soos Rijsoord
Op woensdag 10 januari komen wij voor de eerste keer
dit nieuwe jaar bij elkaar in de Hoeksteen. We beginnen
om twee uur en eindigen om ongeveer half vijf.
Ds. G.H. Offringa heeft deze middag de meditatie.
Na de thee begroeten we de heer T. Rijsdijk uit
Ridderkerk die ons hopelijk weer mooie plaatjes zal laten
zien. Belangstellenden zijn weer hartelijk welkom.
H.V.G. "Bid en Werk"
Hallo dames, een nieuw jaar ligt voor ons en we
beginnen weer op 10 januari 2018. De eerste avond in
januari doen we dit altijd met een Bijbelkwis. Kom weer
gezellig naar de Hoeksteen, fijn om u daar weer te zien.
WINTERWEER
Het jaar is om en winter weer begonnen.
De herfst geeft zich nog niet gewonnen.
Al gaan de dagen zich reeds lengen,
zal toch de winter, kou weer brengen.
Het nieuwe leven is reeds te zien,
te voelen en je proeft het bovendien.
Zelfs al zijn de bomen nog zo kaal,
van binnen gebeurt het allemaal.
Maar toch, als straks de vorst gaat komen,
bevriezen vaak weer vele dromen.
Met ijspret zullen velen zich plezieren.
Of sneeuw weer alles gaat versieren.
Straks weer uitzien naar een nieuw seizoen.
Want voorjaar is voor velen kampioen
Na de kou verlangt men toch steeds meer
naar het frisse groen en mooie weer.
Groetjes, Truus Stok
Bollen gepoot
Voor de bloembakken voor de kerk hebben we 200
bollen van narcissen ontvangen. Onze dank daarvoor!
De bollen zijn dinsdagmorgen gepoot. Tevens waren er
nog 50 tulpenbollen bij. Die zijn gepoot in de bloembak
die aan de zijkant van de pastorie is aangebouwd. Het
wordt een fleurig voorjaar hopen we.
De tuinploeg
Verjaardagen 70+

Agenda
datum
Ma. 08-01

Di. 09-01

Wo. 10-01

Zo. 14-01

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie 13-16 jaar in
19.15 De Hoeksteen
Kerkenraadvergadering in
19.45
De Hoeksteen
19.45- Catechisatie 17 jaar en ouder in
20.30 De Hoeksteen
Vergadering H.V.D. in
20.00
De Hoeksteen
14.00Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
H.V.G. “Bid en Werk” in
19.30
De Hoeksteen
Bijbelgesprekskring op de
20.00
jeugdzolder van De Hoeksteen
10.00 Ds. A.H. Groen
17.00 Ds. P.L. Tolhoek uit Heusden
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 14-01-2018:
Hans en Teunie Rijkeboer en Anja Lagendijk

