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“Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader (…) opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met
kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten
woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe
groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven
gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.” - Efeziërs 3: 14 en 16-19 (NBG vert. ’51)
Rijsoord, week 7, zondag 10-02-2019
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 – Viering Heilig Avondmaal
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Ester 4
Onderwerp: Ester moet haar volk redden
17.00 uur: Ds. A.H. Groen – voortzetting en
dankzegging Heilig Avondmaal
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Tafelcoll.: Sponsorkinderen

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
Verjaardagen 70+

Voorbede:
We danken voor het geschenk van het Heilig Avondmaal
en bidden dat het ons geloof versterkt en verdiept zodat
we steeds meer gaan begrijpen hoe groot Gods liefde is.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. J. de Wit en dhr. A. de Wit
Zieken
 Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester verblijft tijdelijk in
De Riederborgh.
 Dhr. Martin Poldervaart is voor één dag opgenomen
geweest in het ziekenhuis.
 Dhr. Jaap Reedijk is afgelopen week opgenomen in
het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis in Tilburg voor
een operatie.
Postadressen
 Zorgcentrum “De Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
 Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Postbus 90151,
5000 LC Tilburg
Jeugddienst 24 februari
Op D.V. zondag 24 februari is er in onze kerk weer een
jeugddienst. In deze jeugddienst zal de begeleiding van
de liederen door onze eigen organist gedaan worden.
Voorganger in deze dienst is Ds. N.W. van den Houten
uit Ede. Omdat we deze keer geen medewerking hebben
van een koor of combo, zal er ook geen gedrukte liturgie
zijn. Uw liedboek graag meenemen dus. Meer informatie
over deze dienst komt in de volgende weekbrief.
Ad Berkhout, jeugdouderling

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M. Schop-van Noort

Agenda
datum

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
Ma. 11-02
19.15 de bovenzaal van de Hoeksteen
19.45Di. 12-02
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
20.30
Belijdeniscatechese in
20.30
De Hoeksteen
Wo. 13-02 20.00 Bijbelkring in De Hoeksteen
Avondgebedskring bij Evert en
Do. 14-02 20.00
Riet Bunt
Ds. M.M. van Campen uit Goes
Zo. 17-02 09.30
Uitzending Radio Ridderkerk
Ds. J. Schaap uit
17.00
Rotterdam-IJsselmonde
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitdelen weekbrief volgende week, 17-02-2019:
Nel Heinsius, Jan de Bruin en Gerda de Jong

