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“Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?”
Matteüs 14: 31 (NBV)
Rijsoord, week 6, zondag 03-02-2019
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
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Ester 2:19 – 3:15
Onderwerp: Trouwe Mordechai en
jaloerse Haman
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. J. van Westenbrugge uit
Hoek van Holland
Collecten: Diaconie/werelddiaconaat
Kerkrentmeesters
Voorbede:
Wij bidden voor de armen in Oost-Europa die in de kou
proberen te overleven, dat er warmte in hun leven mag
zijn.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. W.C. de Jong
Zieken
 Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester verblijft tijdelijk in
De Riederborgh.
Postadres
 Zorgcentrum “De Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij op
zondag 20 januari mochten ontvangen.
M. en B. van Os
Huiskringavond
Op zondag 3 februari is er weer een huiskringavond van
de gemeente-groei-groep. We studeren uit het boek
“Luisteren naar de taal van de Bijbel”. De ondertitel van
dit boek is: Laat je leiden door de woorden zoals Jezus
die leerde. En dat is precies wat we met elkaar willen
doen. We willen met en van elkaar leren van de woorden
die de Here Jezus tot ons richt. Met elkaar willen we,
door te lezen, te luisteren en te praten groeien in geloof.
Deze zondag gaan we praten over de betekenis van het
Hebreeuwse woord sjalom, U bent van harte welkom om
met ons mee te denken en praten!

We komen 1x per maand, op zondagavond, bij elkaar, bij
één van de kringleden thuis. Op 3 februari bent u
welkom bij André en Corine v.d. Meer. Om 20.00 uur
staat de koffie/thee klaar.
H.V.G. "Bid en Werk"
Woensdag 6 februari komen we weer gezellig bij elkaar.
Mevr. Van 't Zelfde laat ons weer wat oude of nieuwe
foto's zien en misschien ook wel iets anders. We laten
ons gewoon verrassen.
WINTER
Koud en kaal en de luchten grijs,
veel wind en vaak ook regen.
Gevolgd daarna door sneeuw en ijs,
met spiegelgladde wegen.
De dagen zijn al ingekort
met nachten soms koud en lang.
Wat groen was is totaal verdord,
zelfs de dieren zijn stil en bang.
Als plassen weer bevroren zijn,
geen vogel zich laat horen,
worden mensen misschien weer klein,
als 't leven lijkt verloren.
Maar als straks de zon gaat schijnen
en knoppen zich ontluiken.
Zal de winter weer verdwijnen,
gaan wij het voorjaar ruiken.
Truus Stok
Inloopochtend
Op donderdag 7 februari 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!
TOV! Jeugdactiviteit 12-16 jaar
Zaterdag 9 maart gaan we, net als vorig jaar, met elkaar
naar de TOV-avond in Dordrecht! Dit is een avond vol
gezelligheid, leuke spellen en inhoud met heel veel
andere tieners. Ga je ook mee? Trommel je vrienden op
en laat het voor 18 februari even weten aan Erika via
info@hervormdegemeenterijsoord.nl.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Ingelien Koppenaal € 10,-- en via
mevr. Eef van Neuren € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M. Bout

Agenda
datum
Zo.
Ma.
Di.

Wo.

Do.
Zo.

tijd

activiteit
Huiskringavond bij André en
03-02 20.00
Corine v.d. Meer
18.30- Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
04-02
19.15 de bovenzaal van de Hoeksteen
19.4505-02
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
20.30
Belijdeniscatechese in De
20.30
Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
06-02 19.30
De Hoeksteen
Bijbel Gesprekskring in de
20.00 bovenzaal van De Hoeksteen:
Micha 7
10.0007-02
Inloopochtend in De Fontein
12.00
Ds. A.H. Groen
10-02 10.00
Viering Heilig Avondmaal
Ds. A.H. Groen – voortzetting en
17.00
dankzegging Heilig Avondmaal
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Tafel coll.: Sponsorkinderen

Uitdelen weekbrief volgende week, 10-02-2019:
Nel Kleinjan en Petra en René Levering

