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“Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.” – Mattheüs 5:7 (HSV)
Rijsoord, week 3, zondag 14-01-2018
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
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 1: 32-39
Onderwerp:
Jezus bidt
17.00 uur: Ds. P.L. Tolhoek uit Heusden
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat is de Here Jezus
bezig om over God te spreken en zieken te genezen.
Daarom bidt Jezus als het nog donker is. Hij dankt God
voor alles wat Hij de mensen geven mag en bidt om
kracht om het vol te houden. Jezus werkt en daarom bidt
Hij.
Voorbede gevraagd voor:
Allen die dakloos zijn en in de kou of onder andere
zware omstandigheden moeten zien te overleven; én
voor degenen die hulp aan hen verlenen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. De Ruiter-Put
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 verblijft eveneens nog
het Rivas Zorghotel in Dordrecht.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter uit Reyerheem is
opgenomen in het Maasstadziekenhuis met
longontsteking.
Postadressen
 Rivas Zorghotel, Albert Schweitzerplaats 20,
3318 AS Dordrecht
 Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
Dankbetuigingen
Hierbij wil ik de gemeente bedanken voor het vertrouwen
dat ik als ouderling ben bevestigd in de Hervormde
Gemeente Rijsoord. Bedankt voor de lieve woorden,
kaarten en telefoontjes.
Met een hartelijke groet, Peter van Drunen
***

Dank uit Woudrichem. Het is 10 januari als ik dit schrijf.
e
De dag van mijn 72 verjaardag. Tussen de bedrijvigheid
van bezoekende vrienden, familieleden, kinderen en
kleinkinderen door, kruip ik even achter de computer.
Om mijn dank neer te schrijven voor kaarten en telefoontjes die stuk voor stuk weer een bijzondere bijdrage
aan deze dag hebben gegeven. En uiteraard betreft de
dank niet alleen mijn verjaardag, maar ook al die goede
wensen die rond Kerst en oud en nieuw naar ons
toekwamen. Ook van onze kant wensen wij u allemaal
de rijke zegen van de Allerhoogste toe in alle wisselende
omstandigheden, die er ook in 2018 zullen zijn.
Een hartelijke groet uit Woudrichem van
ds. en mevr. C. Hendriksen
C.M.V. Passage
Op 16 januari a.s. is de Hersenstichting uitgenodigd met
een powerpoint presentatie. Mevr. Marielle den Ouden
houdt een lezing met als onderwerp: “Hoe houd ik mijn
hersenen gezond”. Het is een onderwerp waarmee we
tegenwoordig veel te maken hebben. Iedereen is van
harte welkom, ook al bent u geen lid van Passage.
Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje
Inloopochtend
Op donderdag 18 januari 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.
.
Berichten van ziekte, overlijden etc.
inWij maken u erop attent dat dhr. Arie Bazen, die in het
kopje van de weekbrief “bij geen gehoor” staat vermeld,
tot vrijdag 26 januari a.s. met vakantie is. In het geval dat
u bij ds. Groen geen gehoor krijgt, kunt u zich wenden tot
dhr. René Barnard, tel. 0180-427682, e-mail
r.e.barnard@kpnmail.nl.
Bezorgen Kerkelijk Contact
Wie zou het Kerkelijk Contact van week 9, vrijdag
2 maart of zaterdag 3 maart in geheel Rijsoord willen
bezorgen? 180 stuks !! J. van den Berg.

Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Jannie van Oudheusden € 10,-- en
via mevr. Tilly Kingma € 20,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. N. van Gameren-de Wit

Agenda
datum
Ma. 15-01
Di. 16-01
Wo. 17-01
Do. 18-01

tijd
18.3019.15
19.4520.30
19.45
20.00
10.0012.00
20.00

Zo. 21-01

09.30

17.00
Coll.:
Uitgangs coll.:

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
C.M.V. Passage in De Hoeksteen
Bijbelkring in De Hoeksteen
Inloopochtend in De Fontein
Avondgebedskring bij Riet en Evert
Bunt
Ds. A.H. Groen
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Uitzending Radio Ridderkerk
Ds. N.W. van den Houten uit Ede
Diaconie & Kerkrentmeesters
Fonds Groot Onderhoud

Uitdelen weekbrief volgende week, 21-01-2018:
Riet en Rinus van Campen (ruil) en Nel Heinsius

