NEGENTIENDE JAARGANG

WEEKBRIEF

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.: Ds. A.H. Groen, tel. 0180-421395,
e-mail ah.groen@hetnet.nl; bij geen gehoor: Arie Bazen, tel. 0180-427780,
e-mail a.bazen3@upcmail.nl

“Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een
prooi.” - 1 Petrus 5:8 (NBV)
Rijsoord, week 4, zondag 20-01-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag
te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Nevendienst+:
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Ester 1
Onderwerp: Koningin Vasti weggestuurd
17.00 uur: Ds. F.J. van Harten uit Scheveningen
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Fonds Groot Onderhoud
Voorbede gevraagd voor:
We bidden om Gods bescherming voor huwelijken en
gezinnen. We bidden dat satan geen vat krijgt en zijn grip
verliest. We bidden om troost en heling voor al degenen die
lijden onder de gebrokenheid in relaties en families.

dit jaar wilt steunen. In de week van 21 januari zullen de
brieven bij de gemeenteleden thuis bezorgd worden.
Daarbij zult u ook weer een actueel overzicht aantreffen van
de kerkenraadsleden en contactpersonen. Uw antwoord op
Kerkbalans 2019 zien we met belangstelling en vertrouwen
tegemoet en zal binnen twee weken na 21 januari bij u
worden opgehaald. Mogen we ook dit jaar weer op uw aller
steun rekenen?
College van kerkrentmeesters
H.V.G. "Bid en Werk"
Woensdag 23 januari bent u weer welkom in De Hoeksteen.
Wat we deze avond gaan doen? Verrassing! Het bestuur
moet nog ff vergaderen, maar kom gerust, we hebben altijd
wel iets. Dat weet u van ons: alle avonden worden dan
weer gevuld.
Groetjes, Truus Stok
Verjaardagen 70+

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Van Os
Zieken
 Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester, verblijft tijdelijk in
De Riederborgh.
Postadres
 Zorgcentrum “De Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
Dankbetuiging
De opbrengst van de collecte tijdens de kerstavonddienst,
bestemd voor de stichting PESCARI, heeft ons enorm
verrast. Een bedrag van € 560,-- is een geweldig resultaat,
waarop wij nooit hebben durven rekenen.
Hiermee kunnen wij in Roemenië een heleboel nuttige
dingen doen om het leven voor de gehandicapte kinderen
wat draaglijker te maken. Als voorbeeld kunnen wij noemen:
voor dit bedrag kopen we in Roemenië een nieuwe
wasmachine en wasdroger, of vier nieuwe bedden met
speciale matrassen met vochtwerende hoezen. Wij zijn uw
gemeente bijzonder dankbaar, dat u deze collecte voor
onze stichting heeft willen houden. Nogmaals heel hartelijk
dank, voor uw betrokkenheid en steun en wij vertrouwen
erop, dat wij met de hulp van onze God, bij leven en welzijn,
in de loop van dit jaar uw bijdrage ter plaatse kunnen
besteden.
Stichting PESCARI - Piet en Ella Visser
Actie Kerkbalans 2019
Hierbij willen we de actie Kerkbalans weer onder uw
aandacht brengen. Het motto dit jaar is “GEEF VOOR JE
KERK”. De actie Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende
vraag aan u om aan te geven met welk bedrag u onze kerk

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. A. van der Waal-Huijser

Agenda
datum
Ma. 21-01
Di. 22-01
Wo. 23-01
Do. 24-01
Zo. 27-01

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie voor 13-16/17 jaar in de
19.15 bovenzaal van de Hoeksteen
Er zijn géén catechisaties!
H.V.G. “Bid en Werk” in
19.30
De Hoeksteen
Voorbereidingsavond Israëlreis in
20.00
De Hoeksteen
10.00 Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
17.00 Ds. A.H. Groen
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 27-01-2019:
Leen Schouten en Jannie en Bram van Oudheusden

