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“In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor Hem
heilig en zuiver te zijn en Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus
zijn kinderen te worden.” - Efeziërs 1: 4-5 (NBV)
Rijsoord, week 10, zondag 04-03-2018
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
e
4 Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Johannes 2: 13-22
Onderwerp:
Jezus reinigt de tempel
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. H. Mast uit Ter Heijde
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Voorjaarszendingscollecte
Kindernevendienst
Op de jeugdzolder krijgt onze tekening van ons
paasproject “de Nieuwe Schepping” steeds meer kleur.
U kunt het zien na afloop van de dienst in de Hoeksteen.
Vandaag luisteren we naar het verhaal van de
tempelreiniging. Jezus wilde dat de tempel een
eerbiedige gebedsplaats was. Net als ons hart.
Voorbede:
U bent ons licht en ons heil. Houdt ons door Uw Zoon in
Uw hoede. Bescherm en zegen heel de aarde in de
liefde van Uw Zoon.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Pons-van ’t Zelfde
Zieken
 Dhr. P. Dekker is opgenomen in het A.S.Z., locatie
Dordwijk.
 Dhr. A. van Golen is weer thuis gekomen uit het
Ikaziaziekenhuis. Het ligt in de lijn der verwachting dat
er nadere onderzoeken zullen zijn de komende
weken.
Postadres
 A.S.Z., locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Huwelijksjubilea
De heer P. Kingma en mevrouw T. Kingma-Martinu, zijn
op maandag 5 maart a.s. 50 jaar getrouwd.
***

De heer C.B. van der Linden en mevr. B. van der Lindenvan Ooijen hopen op dinsdag 6 maart a.s. de dag te
gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden.
***
En op vrijdag 9 maart a.s. hopen de heer G. van 't Zelfde
en mevr. J.J.M. van 't Zelfde-Kok, erbij stil te staan dat zij
elkaar 40 jaar geleden het ja-woord hebben gegeven.
Wij feliciteren deze echtparen en allen die hen lief zijn
van harte met deze bijzondere mijlpaal in hun leven en
wensen hen rijke dagen toe met elkaar. Wij hopen dat zij
nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven, vergezeld
van Gods onmisbare zegen.
Overleden
Op 20 februari jl. is overleden mevr. Nellie Huijser in de
leeftijd van 92 jaar. Zij werd verpleegd in Reyerheem, na
jaren aan de Rijksstraatweg te hebben gewoond. De
afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden op
24 februari. Hierbij condoleren wij haar kinderen en
(achter)kleinkinderen en wensen hen Gods troost en
nabijheid toe.
Dankbetuiging
De kaarten die rond de jaarwisseling bij ons binnenkomen hangen nog tot lang in januari aan linten aan de
deur van de meterkast. De linten worden nu weer net
zolang gebruikt voor de kaarten die ik met mijn
verjaardag mocht ontvangen. Allen hartelijk dank.
Jaap de Jong
Jeugddienst 11 maart
Op D.V. 11 maart wordt er weer een jeugddienst
georganiseerd in onze kerk. Kijk je wel eens naar het TV
programma “Wie is de mol”? Je gelooft in Jezus, dan zie
je vast meteen wie de “mol” is die jouw relatie met Hem
wil verstoren. Ja toch……?? Daar willen we in deze
jeugddienst eens over nadenken. Medewerking aan
deze dienst verleent het Interkerkelijk Jongerenkoor
Nadiah uit Giessen/Rijswijk. Het koor staat onder leiding
van dirigent Matthijs Hoogendijk. Nadiah betekent Hoop
en Verwachting en dat is precies wat het koor aan ons
wil overbrengen. We beginnen de dienst om 10.00 uur
en….. naast de jeugd is natuurlijk iedereen welkom.
Gemeente zijn is…… Samen zijn! Na de dienst drinken
we met elkaar een kopje koffie/thee/limonade in de
Hoeksteen. We rekenen op jullie komst.
De jeugdraad

H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 7 maart gaan we een bloemstukje maken.
Neemt u weer een potje, een mesje of schaar mee, we
gaan er een fleurig iets van maken en zijn lekker bezig.
We vragen een kleine bijdrage van € 3,--. We beginnen
gewoon weer om 19.30 uur. Tot 7 maart.
Bloemschikken
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.
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 een podiumprogramma
met heel veel andere tieners. Benieuwd? Kijk op
www.hgjb.nl/tov2018. Het programma duurt van 19.0022.00 uur. Ga je ook mee? Laat het dan uiterlijk dinsdag
6 maart even weten aan Erika.
Paasactie 2018
Beste broeders en zusters,
Op zaterdag 24 maart 2018 van 10.00-16.00 uur houden
we als gezamenlijke kerken in Ridderkerk weer een
Paasactie. Deze keer staan we op het St. Jorisplein in
het centrum van Ridderkerk. Momenteel zijn we met een
kleine werkgroep bezig met alle voorbereidingen. Wilt
u/jij de voorbereidingen en de Paasactie meenemen in
gebed? We zijn blij dat kinderkoor De Sleutel dit jaar
weer een aantal liedjes tijdens de actie wil zingen.
Uiteraard kunnen we op de dag zelf ook nog genoeg
andere hulp gebruiken!
We zoeken mensen die:
- In gesprek gaan met voorbijgangers
- Kinderen begeleiden bij het knutselen
- Poppenkast spelen
- Schminken
- Iets lekkers maken (denk aan high tea hapjes)
- Tijdens de Paasactie willen bidden in een gebedsgroep
We willen werken in blokken van 2 uur (10.00-12.00,
12.00-14.00 en 14.00-16.00). Wilt u/jij bij het opgeven
kenbaar maken aan welke activiteit(en) u/jij wilt
meewerken en welke tijd de voorkeur heeft? Deelt u/jij
mee in de hoop die Pasen brengt? U kunt zich opgeven
bij Klara van Gameren

H.V.D.
Volgende week zondag, 11-03, wordt de koffie
geschonken door Jannie Horsten en Karin Verhoeven.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Nel Heinsius € 10,-- en via mevr.
Bep Kooiman € 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. C. Kooiman-Kooiman

Agenda
datum

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie 13-16 jaar in
Ma. 05-03
19.15 De Hoeksteen
Kerkenraadvergadering in
19.45
De Hoeksteen
19.45- Catechisatie 17 jaar en ouder in
Di. 06-03
20.30 De Hoeksteen
H.V.D. vergadering in De
20.00
Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
Wo. 07-03 19.30
De Hoeksteen
Bijbelgesprekskring op de
20.00
jeugdzolder van De Hoeksteen
e
Ds. A.H. Groen – 5 Lijdenszondag
Zo. 11-03 10.00 Jeugddienst
Koffiedrinken na de dienst
Ds. K.F.W. Borsje uit
17.00
Katwijk aan Zee
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
Jeugdraad
Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
11-03-2018:
Jaap de Jong en Riet en Rinus van Campen

