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“Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven.”- Matt. 6:14 (NBV)
Rijsoord, week 3, zondag 13-01-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. J. Quist uit Scheveningen
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Matteüs 6: 1-8
Onderwerp:
Gelovig zonder opsmuk
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Het Kerstfeest echoot nog na: vorige week en vandaag
denken we na over de boodschap die de Here Jezus
bracht. Hij sprak tot de mensen aan de voet van de berg
en leerde hoe wij Hem mogen volgen. Vanaf volgende
week gaan wij met de vertellingen terug naar het Oude
Testament en wel naar het Bijbelboek Ester. Deze
lessenserie gaat enkele weken duren.
Voorbede:
Wij bidden voor alle mensen die zich moe voelen en
naar een beetje kracht en energie verlangen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. C.T. de Bruin-de Gelder
Zieken
 Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester verblijft tijdelijk in
De Riederborgh.
 Bij dhr. Martin Poldervaart gaan de onderzoeken nog
verder, maar hij gaat wel vooruit.
Postadres
 Zorgcentrum “De Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
Dankbetuigingen
Via deze weg willen wij velen van u hartelijk bedanken
voor de kaartjes, handdrukken en lieve woorden die wij
mochten ontvangen voor onze verhuizing en voor de
afgelopen feestdagen. Heel fijn om zoveel warmte te
ontvangen. Wij hebben helaas nog geen kerkelijke
gemeente gevonden waar we ons bij aan willen sluiten
dus Rijsoord wordt zeer gemist! Voor iedereen een goed,
gezond en gezegend 2019 gewenst. Kom gerust langs
als u in de buurt bent.
Hartelijke groet uit Lochem!
Anthon en Ina Kranendonk
***

Jan en ik vinden het heel lief dat ze ons zo veel kaarten
hebben gestuurd. Geloof ons maar, het helpt echt! Het
geeft je moed en hoop en vertrouwen op God dat het
weer goed mag gaan met Jan. Jan en ik vinden het echt
heel fijn en danken jullie voor zo veel belangstelling.
Groetjes, Jan en Marja
Vele handen maken licht werk
We willen de afspraak met alle gebruikers van ruimten in
de Hoeksteen en op de jeugdzolder aan het begin van
het nieuwe kalenderjaar nog weer een keer in
herinnering roepen. Iedereen mag de ruimte die nodig is
op zijn eigen manier inrichten, kan de keuken en het
serviesgoed, voor zover van toepassing, gebruiken, en
richt na een activiteit of vergadering de ruimte(s) weer in
zoals ze bij aanvang zijn aangetroffen: dus tafels en
stoelen weer even terugzetten zoals ze stonden en de
ruimte(s) en keuken weer schoon en opgeruimd
achterlaten. Gebruikt serviesgoed mag in de vaatwasser;
wanneer deze vol is, kunt u hem aanzetten. We rekenen
erop dat de eerstvolgende gebruiker van een Hoeksteenruimte, die een schone vaat aantreft in de machine, deze
even uitruimt, zodat hij weer opnieuw gebruikt kan
worden. Zo helpen we de koster en elkaar om de
Hoeksteen steeds “gebruiksklaar” achter te laten; als we
dat met z’n allen voor elkaar doen, dan wordt het werk
door vele handen gedaan en is het een bescheiden
moeite. Mogen we op uw aller medewerking blijven
rekenen? Wij zullen u zeer dankbaar zijn.
De kerkrentmeesters
Wijziging in de liturgie inzake het zingen van de
Geloofsbelijdenis
Tot nu toe was het traditie in ons midden om op de
tweede zondag van de maand in de ochtenddienst de
Geloofsbelijdenis te zingen. Dit wordt door een aantal
mensen als eenzijdig ervaren. Naar aanleiding van ons
beleidsplan en gehoord hebbende wat er op de
gemeenteavond is besproken, heeft de kerkenraad het
volgende vastgesteld: Er zal meer variatie komen op
welke zondag de Geloofsbelijdenis gezongen wordt. Zo
kan er, per maand, gezocht worden naar wat de meest
passende dienst is om de Geloofsbelijdenis te zingen.
Mocht bijvoorbeeld het Pinksterfeest op een derde
zondag vallen, dan is dat eigenlijk passender om in die
dienst ons geloof (zingend) te belijden. In een
Avondmaalsdienst kan dat eveneens zo worden ervaren.
Ook zal de Geloofsbelijdenis in de morgendienst een
enkele keer gesproken worden door de voorganger.
Vervolgens zal gezocht worden naar andere vormen van
zingen/spreken van de Geloofsbelijdenis die onze
jongeren misschien meer zullen kunnen aanspreken.

Wijziging gedenken overledenen in de eredienst
Het was tot nu toe gebruikelijk om een overleden
gemeentelid te gedenken aan het begin van de dienst.
Het was echter soms bijna niet mogelijk voor de
betrokken familie om hierbij aanwezig te zijn. Naar
aanleiding van het beleidsplan en gehoord hebbende
wat er op de gemeenteavond hier over gezegd is, heeft
de kerkenraad besloten om het gedenken vanaf heden
als volgt te laten plaatsvinden. Op de zondag na een
overlijden wordt aan de gemeente, voorafgaand aan de
dienst, bekend gemaakt dat een gemeentelid is
overleden en worden de details rondom begrafenis en
condoleren vermeld. De voorganger zal in de voorbede
de familie gedenken. Vervolgens zal op de zondag na de
begrafenis het betrokken gemeentelid herdacht worden
in een moment van stilte en een lied voorafgaande aan
het dankgebed aan het einde van de dienst. De familie
wordt hierbij uitgenodigd. Het kan zijn dat een
gemeentelid op bijv. een maandag overlijdt en zaterdag
begraven wordt. In dat geval wordt dit én voorafgaande
aan de dienst gemeld én vindt vervolgens het
herdenkingsmoment later in de dienst plaats. In dit geval
vloeien de twee zondagen, als aan het begin van dit
bericht genoemd, als het ware samen. We hopen
hiermede recht te doen aan zoveel mogelijk van de
gemaakte opmerkingen.
Israëlreis 2019
Er zijn een aantal voorbereidingsavonden gepland voor
onze Israëlreis van 13 t/m 24 mei. De deelnemers zijn
welkom op 24 januari, 21 februari, 21 maart en op
25 april, 20.00 uur in De Hoeksteen. We zullen de route
bespreken, achtergronden van de gebruiken en tradities
van het joodse leven bekijken etc. Er zijn nog een paar
plekken vrij. Ook voor mensen alleen is er nog ruimte.
Voor informatie kunt u met ondergetekende contact
opnemen.
Ds. A.H. Groen
C.M.V. Passage Rijsoord
Op dinsdag 15 januari is het weer Passage-avond. We
beginnen de avond als altijd om 19.45 uur in de
Hoeksteen. Deze avond zijn uitgenodigd dhr. en mevr.
Overvoorde uit Delft. Zij geven een presentatie met in de
pauze dia’s over het poëziealbum, bij iedereen wel
bekend van vroeger. Tegenwoordig heet het een
vriendenboekje. Het verschil is dat in vriendenboekjes
het meest voorgedrukt staat en in het poëziealbum alles
in versjes of gedichtjes geschreven werd. En wat te
denken van de prachtige plaatjes die daar bij geplakt
werden. Wat was je als kind gelukkig als er ook
glitterplaatjes bij waren. Na de pauze zijn er
verschillende leden die leuke en aangrijpende versjes uit
hun eigen album voorlezen en zij geven daarbij uitleg
wat hun herinneringen hierover zijn. We hopen op een
goede opkomst, ook niet-leden zijn van harte welkom.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage, Pauly Bestebreurtje
Inloopochtend
Op donderdag 17 januari wordt er weer een inloopochtend georganiseerd in “De Fontein”, van 10.00 tot
12.00 uur. Koffiedrinken of een spelletje doen, iedereen
is van harte welkom!

Gift
Via mevr. Jannie van Oudheusden hebben wij een gift
voor de weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke
dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. G.E. Blaak-de Vogel

Agenda
datum
Ma. 14-01
Di. 15-01

tijd
18.3019.15
19.4520.30
19.45
20.30

Wo. 16-01

activiteit
Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
de bovenzaal van de Hoeksteen
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
C.M.V. Passage in De Hoeksteen
Belijdeniscatechese in
De Hoeksteen
Bijbelkring in De Hoeksteen

20.00
10.00Do. 17-01
Inloopochtend in De Fontein
12.00
Avondgebedskring bij René en
20.00
Petra Levering
Zo. 20-01 10.00 Ds. A.H. Groen
Ds. F.J. van Harten uit
17.00
Scheveningen
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs Coll.: Fonds Groot Onderhoud
Uitdelen weekbrief volgende week, 20-01-2019:
Peet van Drunen, Marja Wols en Truus v.d. Pol

