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“Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en Hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder
verwijt, zal u wijsheid geven.” – Jakobus 1:5 (NBV)
Rijsoord, week 5, zondag 27-01-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A. Sterrenburg uit Voorburg
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Ester 2: 1-18
Onderwerp:
Ester, de nieuwe koningin
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Voorbede gevraagd voor:
Wijsheid voor degenen die ons land regeren. Hopend dat
zij, in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale
Staten, niet zo maar iets roepen, maar er ook echt naar
handelen. In het bijzonder rond de asielproblematiek en
het kinderpardon.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. N.L. Kleinjan-Visser
Zieken
 Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester verblijft tijdelijk in
De Riederborgh.
Postadres
 Zorgcentrum “De Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
Dankbetuiging
Wij hebben het laatste jaar zoveel meegemaakt, dat we
niet goed weten hoe we iedereen kunnen bedanken voor
alle hulp die we gekregen hebben. Wij danken Hem, wij
danken onze kinderen en wij zijn u heel dankbaar voor
alle lieve en hartelijke blijken van medeleven.
Cor en Janie Groenenboom
Diaconiecollecte 3 februari
De diaconiecollecte van 3 februari is bestemd voor het
werelddiaconaat. Water. Een ramp of een zegen? Wat
snakten de boeren de afgelopen zomer naar wat water,
het was voor hen een ramp dat het niet regende. Voor
de meeste vakantiegangers een ideale zomer, weinig
regen en heerlijk buiten in de zon bij mooi weer. Een
zegen. Water om te drinken kwam wel uit de kraan. De
tuin sproeien of de auto wassen dat moest wat minder.
Conclusie: voor veel mensen was het mooie weer een
zegen. Als we nu naar de Alpenlanden kijken is de
sneeuw dan een ramp of een zegen? Het ligt er maar
aan wat je bent, bewoner of toerist.
Hoe anders is dit in veel andere gedeeltes van de
wereld. Voor Hosain Ali als bewoner van Bangladesh is

water veelal een ramp. Hij verbouwt vooral rijst en jute.
Door overstromingen is hij zijn oogst, 2 geiten en 4
kippen verloren. Zijn huis aan de rivier dreigde door het
vele water weggespoeld te worden. Hosain heeft
besloten om een ander huis te bouwen verder van de
rivier. Zijn gezin is op deze manier voorbereid op
overstromingen. Het vele water in de rivier is ook een
zegen voor Hosain. Het water brengt vruchtbaar slib mee
voor de landerijen. Een zegen. Door de klimaatveranderingen zijn de overstromingen in Bangladesh
heftiger en veelvuldiger dan in het verleden. Kerk in Actie
wil in samenwerking met plaatselijke partners Hosain en
vele anderen helpen bij het bouwen van veilige huizen.
Helpen wij als gemeente dit te realiseren? Geef in de
collecte van 3 februari.
De diakenen
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 29 januari a.s.
de door u bestelde collectemunten kunt afhalen in de
Hoeksteen, van 19.30 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.
Soos Rijsoord
Op woensdag 30 januari is er weer Soos in de
Hoeksteen. We beginnen zoals gewoonlijk om twee uur
en sluiten af rond half vijf. Ds. A.H. Groen verzorgt deze
middag de meditatie. Na de thee komen de spelletjes op
de tafel.
Het bestuur
TOV! Jeugdactiviteit 12-16 jaar
Hoi! Heb jij ook zo’n zin in een avond vol te gekke
spellen, verrassingen, lekker eten én goede inhoud,
zingen en ontmoeten? Kom dan 9 maart mee naar de
TOV-avond in Dordrecht! Geef vóór 18 februari door of je
meegaat, dan bestellen wij een ticket voor jou (gratis!).
Opgeven kan via: info@hervormdegemeenterijsoord.nl
H.V.D.
Volgende week zondag, 03-02, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Riet van Campen en
Teunie Rijkeboer.
Giften
Via mevr. Jannie van Mastrigt hebben wij giften voor de
weekbrief ontvangen van 2x € 5,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M.P. Crezée-Hoogzand

Agenda
datum

tijd
18.30Ma. 28-01
19.15
19.30Di. 29-01
20.00
19.4520.30
20.00
20.30

activiteit
Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
de bovenzaal van de Hoeksteen
Afhalen collectemunten in
De Hoeksteen
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
H.V.D. vergadering in De Hoeksteen
Belijdeniscatechese in
De Hoeksteen

14.00Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
20.00 Bijbelkring in De Hoeksteen
Vr. 01-02 08.30 Schoonmaakploeg in De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Zo. 03-02 10.00 Voorbereiding Heilig Avondmaal
Koffiedrinken na de dienst
Ds. J. van Westenbrugge uit
17.00
Hoek van Holland
Diaconie/werelddiaconaat &
Coll.:
Kerkrentmeesters
Wo. 30-01

Uitdelen weekbrief volgende week, 03-02-2019:
Anja Lagendijk, Ada Zwagemaker en Jaap de Jong

