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Heer, geef ons alstublieft een beetje licht,
want donker is de nacht en loodzwaar zijn gewicht:
degene, die wij liefhadden, sloot de ogen dicht.
Heer, wij zouden willen vluchten uit het hier en nu,
want alles lijkt zo zinloos, klinkt zo cru.
En wie wij liefhadden is voorgoed bij U.
Rijsoord, week 6, zondag 04-02-2018
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 4: 26-34
Onderwerp: Jezus preekt het Koninkrijk
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie / Werelddiaconaat
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Een plant groeit, maar als je er bij gaat zitten zie je daar
niets van. Het begint met zaad en eindigt met een boom
of een plant. Zo is het ook met het Koninkrijk van God.
Voorbede gevraagd voor:
Alle slachtoffers van zinloos geweld en allen die om hen
heen staan.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester
Zieken
 Mevr. T. Ista-van Helden verblijft in Parkstaete
in Dordrecht.
 Dhr. Henk van Ooijen heeft een nacht in het ziekenhuis
verbleven en mocht afgelopen dinsdag weer thuiskomen.
Nadere onderzoeken zullen nog volgen.
Postadres
 Verzorgingshuis Parkstaete,
Albert Schweitzerplaats 3, 3318 AS Dordrecht
Overlijden
Op dinsdag 30 januari jl. is, na een kort ziekbed,
overleden mevr. Petronella Geertruida BarmentloSimons, Ridderkerk, in de leeftijd van 93 jaar. De
begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 3 februari
op begraafplaats Vredehof, Lagendijk 114, Ridderkerk,
na een afscheidsdienst om 10.30 uur in de aula van
genoemde begraafplaats, geleid door ds. P. Barmentlo
uit Dordrecht.

- Zegt U nu: ‘Zet je voeten in Mijn spoor,
Ik zal jullie ondersteunen, vecht toch door,
want wie je liefhad ging je enkel vóór....’
Nel Benschop
Na de begrafenis was er gelegenheid tot condoleren.
Hierbij condoleren wij haar man, kinderen en
kleinkinderen en wensen hen Gods troost en nabijheid
toe.
Verhuisd
Mevr. J.S. Vat-van der Burgh is verhuisd van de
Mauritshoek naar De Lichtkring in Zwijndrecht. Wij
wensen haar daar een gezegende tijd toe.
Jannie en Nel: een zilveren paar
Wij zijn rijk met vele, erg trouwe, vrijwilligers/sters. Maar
soms valt er iets op. Wij ontdekten dat Nel van Gameren
en Jannie van Oudheusden deze dagen maar liefst 25
jaar het drukwerk van onze gemeente verzorgen. Dat
moeten honderdduizenden kopieën zijn. Al 18 jaar de
Weekbrief, rouw- en trouwdiensten, de feestdagen, de
bijzondere jeugd- en andere diensten. Alleen al de
laatste gemeentegids waren 6.500 papieren die
tweezijdig bedrukt en gevouwen en geniet moesten
worden. Al dit werk gebeurt “achter de schermen”, en
daarbij voelen ze zich prima. Bij deze mijlpaal van 25
jaar willen we ze toch even in het zonnetje zetten. Wij
zijn hen gemeentebreed zeer dankbaar voor hun trouw
hierin. En ook de manier waarop zij dit doen, gunnend en
verzorgend, is hartverwarmend op vele terreinen. Wij
willen met hen bovenal de Heer van de kerk danken
voor de kracht en de gezondheid die ze mochten
ontvangen om dit werk voor zoveel jaren te kunnen
doen. We bidden hen toe, dat zij nog door mogen gaan
met dit werk en zo hun bijdrage kunnen leveren aan dit
stukje werk in onze gemeente. Nel en Jannie: zéér
bedankt.
Huiskringavond
Op zondag 4 februari is er weer een huiskringavond. Dit
seizoen werken we uit een nieuw boekje: “God
ontmoeten in Paulus”. We willen met elkaar nadenken en
praten over de kern en het doel van de brieven van
Paulus. Deze zondag bent u allen welkom bij Riet en
Evert Bunt. Als gemeente groei groep komen we op de
huiskringavonden samen om te groeien in geloof. We
gaan verder met hoofdstuk 2, met als thema: ‘een ander
soort vrijheid’. Om 20.00 uur staat de koffie/thee klaar,
wees welkom!!
H.V.G. "Bid en Werk"
Woensdag 7 februari komt dhr. Bouwmeester ons alles
vertellen over het getal 7 uit de Bijbel, dus laat uw stoel
niet leeg en kom gezellig weer naar de Hoeksteen.

Verkeerd email-adres
Wij maken u erop attent dat in de lijst van Contactpersonen, die wij als bijlage bij de Kerkbalans-brief aan u
hebben gestuurd, een verkeerd email-adres staat
vermeld bij mevr. K. van Gameren-Konings van de
Zendings- en Evangelisatiecommissie. Het juiste emailadres moet zijn: klara@hansgam.nl.
Gift
Via dhr. René Barnard hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M.P. Crezée-Hoogzand

Agenda
datum
Zo. 04-02
Ma. 05-02

Di. 06-02
Wo. 07-02

Zo. 11-02

tijd

activiteit
Huiskringavond bij Riet en Evert
20.00
Bunt
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
H.V.G. “Bid en Werk” in
19.30
De Hoeksteen
Bijbelgesprekskring op de
20.00
jeugdzolder van De Hoeksteen
Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
10.00
e
1 Lijdenszondag
17.00 Ds. A.H. Groen
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 11-02-2018:
Truus v.d. Pol, Rijk Teijl en Nel Heinsius

