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“Geprezen zij de Here, want Hij heeft gehoord mijn luide smekingen. De Here is mijn kracht en mijn schild;
op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.”
Psalm 28: 6 en 7 (NBG vert. ’51)
Rijsoord, week 8, zondag 18-02-2018
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
e
10.00 uur: Ds. A.H. Groen – 2 Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 6: 14-29
Onderwerp: De dood van Johannes de
Doper
17.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Weekbrief
Kindernevendienst
Wat kan er veel mis gaan. Dan lijkt het of niets verbetert,
dat het niet meer goed komt. Johannes kan Gods Woord
niet meer verspreiden, maar de Here Jezus kan dat wel!
Hij maakt het mogelijk. Gods werk gaat door. In onze
wereld kan er veel mis gaan maar laten we het erbij
zitten? Wij willen met de kinderen in de komende weken
het verschil maken, hoe klein het misschien ook lijkt.
Voorbede
We bidden voor mensen die kracht missen en voor wie
de toekomst donker is. We vragen om Gods kracht en
bescherming.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Yvonne en Marijke Kok, Hendrik Ido Ambacht
Zieken
 Dhr. Henk van Ooijen heeft donderdag jl. een tijdelijke
ILR implantatie gekregen. Dit apparaatje zal
registraties uitvoeren zodat er een goed beeld kan
ontstaan.
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Diaconiecollecte Binnenlands diaconaat 25 februari
Schuld Hulp Maatjes
Gemeente, op deze zondag is de diaconiecollecte
bestemd voor de landelijke Stichting Samenredzaamheid
bij Schulden (SHM). Weet u dat ca. 20% van de
Nederlandse bevolking min of meer schulden heeft? In
de grote steden zal dit meer zijn en daar buiten wat
minder. Het gegeven is dat steeds meer mensen (zowel
laag opgeleide als hoog opgeleide mensen) in
Nederland tijdelijke of blijvende schulden, of geen

overzicht over hun financiën hebben. De schuldproblematiek groeit, steeds meer mensen hebben
schulden. Het politieke klimaat werkt ook niet mee om dit
tij te keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en dit is
inmiddels ook erkend door onze overheid. In 2011 heeft
Kerk in Actie van de PKN samen met andere christelijke
organisaties en kerken het landelijke project Schuld Hulp
Maatjes opgezet. Dit loopt ook in Ridderkerk, beheerd
door bovengenoemde stichting. Binnen dit project
worden (professionele) vrijwilligers tot Maatjes opgeleid
om mensen met schuldproblematiek te begeleiden en te
coachen. Momenteel zijn er in Nederland ca. 1.700
Maatjes actief die nu ca. 6.000 mensen met
(beginnende) schulden begeleiden en coachen.
De Schuld Hulp Maatjes zijn financieel getrainde vrijwilligers die wegwijzer, bemiddelaar en coach zijn van:
– mensen met beginnende schulden;
– mensen die in de schuldsanering zijn beland;
– mensen die een nieuw leven zonder schulden
proberen op te bouwen.
Ook in Ridderkerk is er sinds december 2017 een
Stichting Samenredzaamheid bij Schulden. In deze
stichting werken in Ridderkerk 13 kerken samen. De
Stichting Zelfredzaamheid bij Schulden werkt op een
christelijke grondslag en is gebaseerd op een Bijbelse
motivatie. Onze diaconie neemt deel in deze plaatselijke
organisatie. De collecte-opbrengst wordt ingezet om
nieuwe Maatjes te trainen zodat zij goed voorbereid zijn
op hun taak. De diakenen bevelen van harte deze
collecte aan, zodat we mensen, kerkelijk of niet-kerkelijk,
kunnen helpen uit de schulden te komen en weer
normaal te kunnen functioneren.
De diakenen
Restauratie toogconstructie kerkzaal
In 2018 moeten we voor ons monumentale kerkgebouw
weer een nieuwe aanvraag doen voor de instandhoudingssubsidie van het Rijk. Bij de voorbereiding
daarvan is naar voren gekomen dat de boogconstructie
van de toog in de kerkzaal een noodzakelijke restauratie
moet ondergaan. Het college zal de daartoe nodige
stappen in gang zetten, maar er gaat nog wel enige tijd
over heen, alvorens we dat daadwerkelijk kunnen gaan
uitvoeren. Om de toog te stabiliseren en te voorkomen
dat er een veiligheidsprobleem ontstaat is het nodig om
tijdens die aanloopperiode een tijdelijke ondersteunende
voorziening te treffen. Deze zal in de komende week
worden gerealiseerd. Als gevolg daarvan zullen
voorlopig een aantal stoelen in het middenvak moeten
worden verwijderd en zal vanuit de uitbouw het zicht op
het liturgisch centrum deels worden belemmerd. Wij
vragen uw begrip voor de overlast die dat wellicht gaat
opleveren.

Vervolg restauratie toogconstructie kerkzaal
Uiteraard zal een deel van de kosten van dit project voor
rekening komen van onze eigen gemeente. Wij willen
daarom uw bijdragen voor ons fonds Groot Onderhoud
van harte in uw aandacht aanbevelen. Van de voortgang
van dit project zullen we u zo goed en volledig mogelijk
op de hoogte houden.
Het college van kerkrentmeesters
40-dagenkalender 2018
De Projectgroep ’40-dagenkalender’ uit verschillende
kerken van Ridderkerk heeft voor de komende 40dagentijd 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 is
begonnen 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 aankondigingen in het
boekje. De boekjes liggen op de liturgische tafel, de
planken bij de uitgangen en op de tafel in De Hoeksteen.
Er zijn er nog beschikbaar en u kunt ze gratis
meenemen.

Als u of jij ons ook wilt helpen kunt u zich opgeven bij
één van de commissieleden. Er zijn namelijk nog vele
helpende handen nodig om deze dag tot een succes te
maken. Als de komende weken de zon weer wat vaker
tevoorschijn komt en de opruim-kriebels bij menig
huishouden opborrelen en u de spullen die u nog op
zolder of in de schuur heeft staan wilt opruimen, wilt u
dan aan deze dag denken? Heeft u nog spullen staan,
bel dan gerust Joop Horsten of mail naar
jhorsten19@gmail.com. Ook is er elke maandag-ochtend
gelegenheid om uw spullen in de Hoeksteen af te geven.
Bent u slecht ter been of niet in de gelegenheid om uw
spullen te komen brengen? Als u dit aan ons doorgeeft,
komen wij de spullen bij u thuis ophalen.
Hartelijke groet van de Fancy fair commissie
Giften
Via mevr. Anja Lagendijk hebben wij giften voor de
weekbrief ontvangen van € 5,-- en € 10,--. Onze
hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

C.M.V. Passage
Op 20 februari a.s. is onze jaarvergadering. We
beginnen zoals gewoonlijk met onze leden met een
broodmaaltijd (de tijd van aanvang komt in de convo te
staan). In de avond is uitgenodigd mevr. De Kok met als
onderwerp: Kastje met 30 laatjes. Nieuwsgierig
geworden wat daar zoal in zit? Dan bent u van harte
welkom om deze avond bij te wonen, ook al bent u geen
lid. De avond beginnen we om 19.30 uur. U kunt ook
alvast in de agenda noteren dat vrijdag 2 maart om
19.00 uur wereldgebedsdag gehouden wordt in de
Hoeksteen. Deze dienst is niet alleen voor leden, maar
voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.
Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje
Soos Rijsoord
Op woensdag 21 februari is er weer Soos in de
Hoeksteen. We beginnen om twee uur en eindigen om
ongeveer half vijf. Ds. G.H.Offringa verzorgt voor ons de
meditatie deze middag. Na de theepauze spelen we een
paar rondjes Bingo. Belangstellenden zijn weer hartelijk
welkom.
Het bestuur
H.V.G. "Bid en Werk”
Woensdag 21 februari komen we weer gezellig bij
elkaar. Ds. Groen is dan bij ons te gast, het onderwerp is
"Onderweg met Mozes door de woestijn”. Dus laat uw
stoel niet onbezet. Tot 21 februari.
Fancy Fair
Met elkaar en voor elkaar…
Zaterdag 26 mei organiseert de commissie “Samen over
de Brug” weer de jaarlijkse Fancy fair. U en jij bent daar
van harte voor uitgenodigd en we hopen er met elkaar
een mooie dag van te maken. Van de opbrengst van de
Fancy fair gaat 60% naar de stichting RRDF voor hun
hulp aan de kinderen in India en 40% naar onze kerk.
Namens de commissie van harte aanbevolen! Er hebben
zich al een aantal gemeenteleden aangemeld die willen
helpen bij de diverse activiteiten tijdens de Fancy fair.

Stuur eens een kaartje aan:
Jan en Adrie de Wit
Zwijndrecht
Agenda
datum

tijd
18.30Ma. 19-02
19.15
Di. 20-02 19.30
19.0019.45
14.00Wo. 21-02
16.30
19.30
Zo. 25-02 10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
C.M.V. Passage in De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
De Hoeksteen
e
Ds. A.H. Groen - 3 Lijdenszondag
Ds. J. Schaap uit RotterdamIJsselmonde
Diaconie/Binnenlands diaconaat &
Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 25-02-2018:
Jannie en Bram van Oudheusden en Ada Zwagemaker

