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“Deze Man ontvangt zondaars en eet met hen.” – Lukas 15:2b (HSV)
Rijsoord, week 5, zondag 28-01-2018
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 – Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 3: 1-6
Onderwerp: Jezus geneest een
verschrompelde hand
17.00 uur: Ds. A.H. Groen – Voortzetting en
dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Tafelcoll.: Adoptiekinderen
Kindernevendienst
De Here Jezus brengt goed nieuws: Gods Koninkrijk
komt! Hij laat het niet bij woorden alleen, maar doet ook
iets. Hij geneest een man met een misvormde hand
zodat deze man een nieuwe toekomst krijgt tot eer van
God.
Voorbede:
We danken voor het wonder dat Gods Zoon met ons wil
eten en bidden dat het Heilig Avondmaal onze band met
Hem versterkt.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. H. Koppenaal-Oudijn
Zieken
 Mevr. M. van Deelen-Stok mocht weer thuiskomen
vanuit het Rivas Zorghotel.
 Mevr. T. Ista-van Helden, verblijft in Parkstaete in
Dordrecht,
Postadres
 Verzorgingshuis Parkstaete,
Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS Dordrecht
Vele handen maken licht werk
We willen de afspraak met alle gebruikers van ruimten in
de Hoeksteen aan het begin van het nieuwe kalenderjaar nog weer een keer in herinnering roepen; iedereen
richt de ruimte die nodig is op zijn eigen manier in, kan
de keuken en het serviesgoed, voor zover van
toepassing, gebruiken, en richt na een activiteit of
vergadering de ruimte(s) weer in zoals ze bij aanvang
zijn aangetroffen: dus tafels en stoelen weer even
terugzetten zoals ze stonden en de ruimte(s) en keuken
weer schoon en opgeruimd achterlaten.

Gebruikt serviesgoed mag in de vaatwasser; wanneer
deze vol is, kunt u hem aanzetten. We rekenen erop dat
de eerstvolgende gebruiker van een Hoeksteen-ruimte,
die een schone vaat aantreft in de machine, deze even
uitruimt, zodat hij weer opnieuw gebruikt kan worden. Zo
helpen we de koster en elkaar om de Hoeksteen steeds
“gebruiksklaar” achter te laten; als we dat met z’n allen
voor elkaar doen, dan wordt het werk door vele handen
gedaan en is het een bescheiden moeite. Mogen we op
uw aller medewerking blijven rekenen? Wij zullen u zeer
dankbaar zijn.
De kerkrentmeesters
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 30 januari a.s.
de door u bestelde collectemunten kunt afhalen in de
Hoeksteen, van 19.00 tot 21.00 uur. Omdat dit de eerste
keer is en omdat er een behoorlijk aantal bestellingen
binnengekomen zijn, hebben we deze keer 2 uur
hiervoor uitgetrokken. Vanaf zondag 4 februari kunt u de
collectemunten gebruiken voor de collectes.
Diaconiecollecte zondag 4 februari
De vis wordt duur betaald.
Nee, niet in Nederland, dat valt wel mee. Maar door wie
dan? Lees het onderstaande stukje maar.
Het Voltameer in Ghana is zo groot als de provincies
Groningen en Friesland. In dit meer wordt veel vis
gekweekt en gevangen. Dit vraagt nogal wat
arbeidskrachten. In de visserijsector werken 49.000
kinderen. Van deze 49.000 kinderen werken er 29.000
kinderen onder dwang. Deze kindslaven worden
vastgehouden op kleine eilandjes in het meer. Zij moeten
zwaar en gevaarlijk werk doen en worden uitgebuit.
Regelmatig verongelukken er dan ook kinderen. Deze
kinderen komen voornamelijk uit kwetsbare en arme
gezinnen uit andere delen van het land. Ze leven ver van
de bewoonde wereld en kunnen geen kant uit. Hun
bazen behandelen hen als slaven. Partnerorganisatie
van Kerk in Actie “Challenging Heights” bevrijdt
kindslaven en vangt hen tijdelijk op. Voordat zij naar huis
gaan krijgen zij intensieve psychologische hulp en
onderwijs. Ook krijgt hun familie hulp om een beter
bestaan op te bouwen. Met deze collecte steunen wij het
werk van Challenging Heights. Om dit project te
bekostigen is er ca. € 51.000,-- nodig. Kerk in Actie wil
dit bedrag met de landelijke Werelddiaconaat-collecte op
deze zondag met elkaar opbrengen.
Challenging Heights kan met dit bedrag:
– 50 kinderen uit de slavernij in de visserij bevrijden,
kosten: € 543.-- per kind;
– 50 kinderen 6 tot 9 maanden opvang bieden, kosten:
€ 392.-- per maand per kind;
– 50 kinderen terugbrengen naar hun familie; kosten:
dat valt mee, wat reiskosten;

Vervolg diaconiecollecte zondag 4 februari
– 50 kinderen twee jaar begeleiden na hun terugkeer,
kosten € 82.-- per maand per kind;
Gezien het aantal kinderen dat onder dwang werkt zijn
deze aantallen, 50 op de 29.000, maar een erg kleine
druppel op een gloeiende plaat. Laten wij als Hervormde
Gemeente Rijsoord eraan meewerken dat er meer
kinderen geholpen kunnen worden. Gemeente, bedankt
voor uw bijdrage.
De diakenen
Soos Rijsoord
Woensdag 31 januari hopen wij weer bij elkaar te
komen. We beginnen om twee uur. Ds. A.H. Groen
verzorgt voor ons de meditatie. Na de pauze komt de
heer C. Aantjes uit Giessenburg met een vrolijk
programma. Om ongeveer half vijf wordt de middag weer
afgesloten. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Het bestuur
Inloopochtend
Op donderdag 1 februari 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.
H.V.D.
Volgende week zondag, 04-02, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Truus van der Pol en Chantal Roest.
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. A. van der Waal-Huijser

Agenda
datum
Ma. 29-01
Di. 30-01
Wo. 31-01

tijd
18.3019.15
19.4520.30
14.0016.30
20.00

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
Bijbelkring in De Hoeksteen

datum
Do. 01-02
Vr. 02-02
Zo. 04-02

tijd
activiteit
10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
08.30 Schoonmaakploeg in De Hoeksteen
Ds. G.J. van Beek uit
10.00 Nieuw-Lekkerland
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Ds. A.H. Groen
Diaconie/Werelddiaconaat &
Coll.:
Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 04-02-2018:
Jaap de Jong en Nel en Arie Kleinjan

