ACHTTIENDE JAARGANG

WEEKBRIEF
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Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.: Ds. A.H. Groen, tel. 0180-421395,
e-mail ah.groen@hetnet.nl; bij geen gehoor: Arie Bazen, tel. 0180-427780,
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“Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. ‘Kom tot inkeer’, zei Hij,
‘want het Koninkrijk van de hemel is nabij!’ ” - Matteüs 4:17 (NBV)
Rijsoord, week 4, zondag 21-01-2018
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
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Uitzending Radio Ridderkerk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 2: 13-17
Onderwerp:
Jezus roept Levi
17.00 uur: Ds. N.W. van den Houten uit Ede
Collecten:
Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitg. coll.:
Fonds Groot Onderhoud
Kindernevendienst
De Here Jezus vraagt Levi, een tollenaar, Hem te
volgen. Dat betekent te gaan leven zoals God vraagt.
Kan Levi zijn oude leven opgeven?
Voorbede:
Wij danken voor alle rondbrengers/sters, ontvangers,
gevers en schenkers rondom de actie Kerkbalans, omdat
zij het mogelijk maken dat de verkondiging van Gods
Trouw door kan gaan in ons leven.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. G. de Ruiter-van Hal, Verpleeghuis “De Alblashof”
in Alblasserdam
Zieken
 Mevr. M. van Deelen-Stok verblijft nog in
het Rivas Zorghotel in Dordrecht.
 Mevr. Marjan Reedijk is, als alles volgens plan
is verlopen, afgelopen donderdag weer
thuisgekomen.
 Mevr. T. Ista-van Helden verblijft in Parkstaete
in Dordrecht,
 Mevr. G. van Wijk-den Otter uit Reyerheem
is, als alles volgens plan is verlopen,
afgelopen vrijdag weer thuisgekomen.
Postadressen
 Rivas Zorghotel, Albert Schweitzerplaats 20,
3318 AS Dordrecht
 Verzorgingshuis Parkstaete,
Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS Dordrecht
 Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk

Actie Kerkbalans 2018
Hierbij willen we de actie Kerkbalans weer onder uw
aandacht brengen. Het motto dit jaar is “GEEF VOOR JE
KERK”. De actie Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende
vraag aan u om aan te geven met welk bedrag u onze
kerk dit jaar wilt steunen. In de week van 21 januari
zullen de brieven bij de gemeenteleden thuis bezorgd
worden. Daarbij zult u ook weer een actueel overzicht
aantreffen van de kerkenraadsleden en contactpersonen. Uw antwoord op Kerkbalans 2018 zien we
met belangstelling en vertrouwen tegemoet en zal
binnen twee weken na 21 januari bij u worden
opgehaald. Mogen we ook dit jaar weer op uw aller steun
rekenen?
College van kerkrentmeesters
Berichten van ziekte, overlijden etc.
Wij maken u erop attent dat dhr. Arie Bazen, die in het
kopje van de weekbrief “bij geen gehoor” staat vermeld,
tot vrijdag 26 jari 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.
H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 24 januari is er weer een gezellig samenzijn.
Wat we deze avond gaan doen is een verrassing. Het
bestuur heeft 15 januari vergadering daarover gehad,
maar kom gewoon weer gezellig naar de Hoeksteen. We
beginnen zoals altijd om 19.30 uur. Ook nieuwe leden
nog steeds welkom.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via ds. A.H. Groen 2x € 10,-- en via mevr.
Jannie van Oudheusden € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Vervolg verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. G. de Wit-Lodder

Agenda
datum
Ma. 22-01
Di. 23-01

tijd
18.3019.15
19.4520.30

Wo. 24-01

19.30

Zo. 28-01

10.00
17.00

Coll.:
Tafel coll.:

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.H. Groen
Voortzetting en dankzegging
Heilig Avondmaal
Diaconie & Kerkrentmeesters
Adoptiekinderen

Uitdelen weekbrief volgende week, 28-01-2017:
Henk en Henny van Ooijen (ruil) en Gert Verbeek

