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“Wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen,
want waar je ook gaat, de Heer, je God, staat je bij.” – Jozua 1:9 (NBV)
Rijsoord, week 9, zondag 25-02-2018
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 - 3 Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Marcus 9: 2-10
Onderwerp: Jezus verheerlijkt op de berg
17.00 uur: Ds. J. Schaap uit Rotterdam-IJsselmonde
Collecten: Diaconie / Schuld Hulp Maatjes
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
We gaan vandaag weer verder met ons paasproject.
God geeft de Here Jezus moed om vol te houden door
Mozes en Elia. Samen staan zij in Gods licht. Ook
bemoedigt God ons om hoopvol te blijven onderweg en
te wandelen in Zijn licht.
Voorbede gevraagd voor:
Allen die werkloos zijn of hun baan dreigen kwijt te
raken; in het bijzonder voor jongeren die geen werk
kunnen krijgen, ondanks een vaak goede opleiding. Dat
zij kracht mogen ontvangen om door te gaan.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Kool-Mulder
Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Voorjaarsvakantie ds. Groen
Ik heb de komende week van maandag t/m zaterdag
voorjaarsvakantie. Er zijn geen catechisaties. De
Bijbelkring gaat wel door. Ik ben ook thuis. In pastorale
bijzonderheden kunt u gewoon contact met me
opnemen. (AHG)
Een tijdelijke toren IN de kerkzaal
Om de toog te stabiliseren en te voorkomen dat er een
veiligheidsprobleem ontstaat, is het nodig gebleken om
tijdens de aanloopperiode naar de definitieve restauratie
een tijdelijke ondersteunende voorziening te treffen. We
hebben u daarover na de dienst van 11 februari jl.
geïnformeerd. Welnu, deze is in de afgelopen week
gerealiseerd. Als gevolg daarvan zijn een aantal stoelen
in het middenvak verwijderd en is vanuit de uitbouw het
zicht op het liturgisch centrum enigszins belemmerd. Wij
vragen uw begrip voor het ongemak dat dit wellicht gaat
opleveren. Deze tijdelijke “toren” zal naar verwachting
een aantal maanden in de kerkzaal moeten blijven. Van

de voortgang van de restauratieplannen zullen we u zo
goed en volledig mogelijk op de hoogte houden.
Het college van kerkrentmeesters
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 27 februari a.s.
de door u bestelde collectemunten kunt afhalen in de
Hoeksteen, van 19.00 tot 20.00 uur. Wellicht ten
overvloede wijzen wij u erop dat, indien u de collectemunten via uw bank bestelt, u het rekeningnummer
NL54 RABO 0385 8909 82 t.n.v. Hervormde Gemeente
Rijsoord dient te gebruiken.
Lege statiegeldflessen actie
Beste gemeenteleden, wij hebben de kinderen en de
jeugd opgeroepen om in actie te komen! Vorige week
hebben zij een brief mee naar huis gekregen waarin zij
worden opgeroepen lege statiegeldflessen te
verzamelen en mee naar de jeugdzolder te nemen. Toen
Ilse & Bastiaan in India waren, hebben we tijdens de
kindernevendienst contact gehad met de kinderen daar.
We hebben zelfs met elkaar gezongen! Om ook aan
onze kinderen te kunnen laten zien dat we daadwerkelijk
een ander ver weg kunnen helpen, is het idee ontstaan
om tot deze actie te komen. Met de opbrengst van de
lege statiegeldflessen willen we i.s.m. RRDF schoolboeken kopen voor kinderen in India. Helpt u ons? De
flessen kunnen worden ingeleverd in de Hoeksteen; de
jeugd zorgt er wel voor dat ze op de jeugdzolder komen.
Deze actie zal 3 maanden duren en natuurlijk houden wij
u op de hoogte. Alvast heel hartelijk dank!
Groet van de leiding van de KND & ND+
Inloopochtend
Op donderdag 1 maart 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.
Berichten van de Zendingscommissie
Op donderdag 15 maart a.s. is er weer een bloemschikavond. We gaan een mooi voorjaarsstuk maken, de
kosten zijn € 17,-- inclusief consumpties. U kunt zich hier
voor opgeven bij Klara van Gameren
***
Op 4 maart a.s. is de voorjaarszendingscollecte, hiervoor
vindt u vandaag de zakjes in de banken. Van harte
aanbevolen.
***
Het duurt nog even, maar dan kan het maar vast in de
agenda’s: op 18 april is er weer een kindermiddag.
Hartelijke groet van de leden van de Zendingscommissie

Jeugdactiviteit 12-16 jaar
Hoi! Zaterdag 17 maart gaan we met elkaar naar de
TOV-avond in Dordrecht. Dit is een avond vol
gezelligheid, leuke spellen en inhoud met heel veel
andere tieners. Het programma duurt van 19.00-22.00
uur. Ga je ook mee? Laat het dan even weten aan Erika
H.V.D.
Volgende week zondag, 04-03, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Jannie Horsten en Karin Verhoeven.
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M. Schop-van Noort

Agenda
datum
Ma. 26-02
Di. 27-02
Wo. 28-02

tijd

activiteit
Geen catechisaties in verband met
de voorjaarsvakantie
Bijbelkring in De Hoeksteen

20.00
10.00Do. 01-03
Inloopochtend in De Fontein
12.00
Schoonmaakploeg in De
Vr. 02-03 08.30
Hoeksteen
19.00 Wereldgebedsdag in De Hoeksteen
Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
e
Zo. 04-03 10.00 4 Lijdenszondag
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Ds. H. Mast uit Ter Heijde
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
Voorjaarszendingscollecte
Uitdelen weekbrief volgende week, 04-03-2018:
Henk en Henny van Ooijen en Anja Lagendijk

