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“Jezus vroeg nu aan de twaalf: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’ Simon Petrus gaf antwoord: ‘Naar wie zouden we
moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.’ ” - Johannes 6:67-68 (NBV)
Rijsoord, week 7, zondag 11-02-2018
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag
te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
1e Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Johannes 1: 1-18
Onderwerp: Jezus brengt goedheid en
waarheid
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Vandaag beginnen we met ons Paasproject “De Nieuwe
Schepping” en daar hebben we een vergrootglas bij nodig!
De wereld is goed geschapen maar jammer genoeg is dat
niet zo gebleven… Op de jeugdzolder hangt een kleurplaat
waar super veel op te zien is. Elke zondag zullen we een
deel van de kleurplaat met een vergrootglas grondig
bestuderen en kijken wat die afbeelding ons te zeggen
heeft. Met vandaag: de regenboog als nieuwe start. Op de
website kunt u meekijken.

aankondigingen in het boekje. De boekjes liggen op de
liturgische tafel, de planken bij de uitgangen en op de tafel
in De Hoeksteen. U kunt ze gratis meenemen.
Inloopochtend
Op donderdag 15 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.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Nel van Gameren € 10,--, via mevr.
Jannie van Mastrigt € 5,-- en van de fam. Groeneveld,
€ 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Voorbede:
Wij bidden of de Heilige Geest het lijden van de Here Jezus
met liefde en echtheid opnieuw aan ons wil verkondigen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Schouten-van Beek
Zieken
 Mevr. T. Ista-van Helden is afgelopen dinsdag overgeplaatst van Parkstaete naar Zorgcentrum Reyerheem.
Zij zal hier voorgoed gaan wonen. Later dit jaar krijgt zij een
definitief appartement in Reyerheem.
 Dhr. W.H. van Neuren heeft enkele dagen in het ziekenhuis
verbleven, maar mocht afgelopen maandag weer
thuiskomen.
Postadres
 Zorgcentrum Reyerheem, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M. Bout, Barendrecht
Agenda
datum
Ma. 12-02
Di. 13-02
Wo. 14-02
Do. 15-02

40-dagenkalender 2018
De Projectgroep ’40-dagenkalender’ uit verschillende
kerken van Ridderkerk heeft voor de komende
40-dagentijd opnieuw een boekje samengesteld. Met dit
boekje wordt u elke dag uitgenodigd tot bezinning, gebed
en vieringen om toe te leven naar het Paasfeest; tevens
bevat het boekje het oecumenisch leesrooster voor iedere
dag in deze periode. De kalender begint op woensdag
14 februari (aswoensdag). Evenals voorgaande jaren is er
in de 40-dagenperiode op de vrijdagen een avondgebed.
Deze beginnen om 19.30 uur en zullen roulerend in de
verschillende kerken worden gehouden; u vindt de
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18.3019.15
19.4520.30
20.00
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20.00

Zo. 18-02

Uitgangs

10.00
17.00
Coll.:
coll.:

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
Bijbelkring in De Hoeksteen
Inloopochtend in De Fontein
Avondgebedskring bij Greet Lodder,
Ridderkerk
Ds. A.H. Groen – 2e Lijdenszondag
Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Diaconie & Kerkrentmeesters
Weekbrief

Uitdelen weekbrief volgende week, 18-02-2018:
Leen Schouten en Hans en Teunie Rijkeboer

