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“Geniet dus, beste vriend(in), van je jonge jaren, haal je hart op aan de dagen van je jeugd.
Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je ogen wat ze wensen.
En onthoud bij alles wat je doet dat God je aan zijn oordeel onderwerpt.” – Prediker 11:9 (NBV)
Rijsoord, week 11, zondag 11-03-2018
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.50 uur: Ds. A.H. Groen – 5e Lijdenszondag
Jeugddienst met als thema:
“Wie is de mol?” - m.m.v. Interkerkelijk
Jongerenkoor Nadiah uit Giessen/Rijswijk
o.l.v. Matthijs Hoogendijk
Kindernevendienst: 4 t/m 8 jaar
Bijbelgedeelte: Johannes 6: 1-15
Onderwerp: Jezus geeft duizenden
mensen te eten
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. K.F.W. Borsje uit Katwijk aan Zee
Collecten:
Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Jeugdraad
Kindernevendienst
Vandaag kijken we weer heel goed naar onze kleurplaat
om te zien wat er deze week ingekleurd is... We luisteren
naar het verhaal van de spijziging van de vijfduizend. In
de nieuwe schepping zal er meer dan genoeg voor
iedereen zijn.
Voor de oudere kinderen is er een kerk-werk boekje
gemaakt dat tijdens de dienst ingevuld mag worden. Durf
je de antwoorden in te leveren bij de leiding van de
Nevendienst+? Dat zouden wij fijn vinden!
Voorbede gevraagd voor:
Onze jeugd, dat Gods Woord hen mag raken. Dat zij in
al de stemmen van hun wereld kunnen onderscheiden
wat van God komt.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Commijs-van Nes
Zieken
 Dhr. P. Dekker mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.
 Mevr. J. van Golen-Scheurwater heeft een aantal
dagen in het ziekenhuis verbleven.
Dankbetuigingen
Hartelijk bedankt voor alle goede wensen ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk.
Piet en Tilly Kingma
***

Lieve Mensen,
Bedankt voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen.
Prachtig
Henk is vijfentachtig!
Bedenk, ze komen één voor één,
de dagen van je nieuwe Levensjaar.
Ze duren even lang
en vele lijken op elkaar.
Maar geen is er gelijk,
ze hebben elk een eigen kleur.
Begroet ze één voor één,
de dagen van jouw nieuwe Levensjaar.
Dit gedichtje zat op één van de vele kaarten.
Hartelijke groet van Henk & Henny van Ooijen
***
Hartelijk dank voor de mooie verjaardagskaarten.
Wil Burger
Bidstondcollecte
In de bidstond voor gewas en arbeid a.s. woensdag
houden we weer onze bidstondcollecte. U treft vandaag
de zakjes daarvoor aan op uw zitplaats. U kunt uw gaven
in de bidstonddienst aanbieden in de deurcollecte en in
e
de nalezing op zondag 18 maart in de 2 rondgang. De
opbrengst is geheel bestemd voor de eigen kerk. U kunt
uw bijdrage ook aanbieden aan één van de kerkrentmeesters of overmaken op de bankrekening van het
college van Kerkrentmeesters. Wij danken u alvast voor
uw gaven om het werk in de kerk mogelijk te blijven
maken.
College van Kerkrentmeesters
Soos Rijsoord
Woensdag 14 maart hopen wij weer Soos te houden in
De Hoeksteen. We beginnen om twee uur en om
ongeveer half vijf sluiten we weer af. Ds. A.H. Groen
verzorgt voor ons de meditatie. Na de thee worden de
spellen op tafel gezet. Belangstellenden zijn weer
hartelijk welkom.
Hartelijke groet, het bestuur
Inloopochtend
Op donderdag 15 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.

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. A. Bullee-van den Heerik

Agenda
datum

tijd
18.30Ma. 12-03
19.15
19.45Di. 13-03
20.30
14.00Wo. 14-03
16.30
19.30
Coll.:
Uitgangs coll.:
10.00Do. 15-03
12.00
20.00
19.00Za. 17-03
22.00
Zo. 18-03 10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Catechisatie 13-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 17 jaar en ouder in
De Hoeksteen
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Bidstond voor Gewas en Arbeid
Diaconie & Kerkrentmeesters
Bidstondcollecte
Inloopochtend in De Fontein
Bloemschikavond in De Hoeksteen
TOV-avond in Dordrecht voor de
jeugd van 12-16 jaar
e
Ds. A.H. Groen – 6 Lijdenszondag
Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Diaconie & Kerkrentmeesters/
nalezing Bidstondcollecte

Uitdelen weekbrief volgende week, 18-03-2018:
Nel Heinsius en Nel en Arie Kleinjan

