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“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te
bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak:
„Heb uw naaste lief als uzelf.‟ ” – Galaten 5: 13&14 (NBV)
Rijsoord, week 8, zondag 17-02-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.30 uur: Ds. M.M. van Campen uit Goes
Uitzending Radio Ridderkerk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Ester 5:1 – 6:11
Onderwerp: Ester gaat naar de koning
17.00 uur: Ds. J. Schaap uit Rotterdam-IJsselmonde
Collecten:
Diaconie & Kerkrentmeesters
Voorbede gevraagd voor:
Alle vrouwen en meisjes in de wereld die misbruikt,
onderdrukt, beknot en bedreigd worden in hun bestaan.
Dat zij de moed mogen vinden om voor hun vrijheid op te
komen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Yvonne en Marijke Kok
Zieken
 Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester gaat definitief in
De Riederborgh wonen. Wij wensen haar daar een
gezegende tijd toe.
 Dhr. Jaap Reedijk mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.
 Dhr. A. van Helden, Hendrik Ido Ambacht, heeft een
aantal onderzoeken ondergaan in het Albert
Schweitzerziekenhuis en er wordt nu binnen een
aantal weken een operatie gepland.
Postadres
 Zorgcentrum “De Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
Huwelijksjubileum
Dhr. J. Verhoeven en mevr. A. Verhoeven-van Oorschot
hopen op 21 februari a.s. 45 jaar getrouwd te zijn. Wij
feliciteren hen en allen die hen lief zijn van harte met dit
heuglijke feit en wensen hen een mooie dag toe met
elkaar. Wij hopen dat zij nog lang voor elkaar gespaard
mogen blijven, vergezeld van Gods onmisbare zegen.
Verhuizing
Mevr. A. Bravenboer-de Weerdt is verhuisd naar
Zorgcentrum Reyerheem. Wij wensen haar daar een
gezegende tijd toe.

C.M.V. Passage
Dinsdagmiddag/avond 19 februari houden we onze
jaarvergadering, verdere mededelingen over de middag
gaan via de convocatie. In de avond beginnen we niet
om 19.45 uur maar 19.30 uur. Deze avond gaan we met
onze handen iets doen. We hebben uitgenodigd mevr.
Peterse uit Rijswijk. Zij geeft een workshop knipkunst,
we zijn benieuwd wat voor kunstenaars wij in ons
midden hebben. Voor degenen die graag deze avond
ook willen deelnemen en geen lid zijn: graag doorgeven
via info@hervormdegemeenterijsoord.nl . We willen u
ook alvast de datum doorgeven van Wereldgebedsdag.
Deze avond wordt gehouden in De Hoeksteen. De
datum is vrijdag 1 maart om 19.00 uur. Na de dienst
drinken we nog een kopje koffie of thee. Iedereen is van
harte welkom, ook niet-leden. Deze avond staat het land
Slovenië in het middelpunt, met als onderwerp: Welkom,
God nodigt je uit.
Met vriendelijke groet, het bestuur van Passage,
Pauly Bestebreurtje
Soos Rijsoord
Woensdag 20 februari hopen wij weer Soos te houden in
De Hoeksteen. Aanvang twee uur, afsluiting om
ongeveer half vijf. Ds. G.H. Offringa zal deze middag de
opening verzorgen. Na de theepauze komt de heer
T. Rijsdijk ons weer verrassen met zijn dia's.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Het bestuur
H.V.G. “Bid en Werk”
Dames, woensdag 20 februari is ds. Groen bij ons te
gast met als onderwerp: Israël. Dus kom weer gezellig
naar de Hoeksteen.
AANDACHT
We hebben elkaar nodig, dat is toch zonneklaar.
Want mensen willen warmte en aandacht voor elkaar.
Waarom niet even praten, waarom geen lieve lach?
Zo zorg je voor een lichtpunt, ook op een donkere dag.
Iemand die naar je luistert, iemand die met je praat.
Dat is nou juist datgene, waar het bij de mensen om
gaat.
Truus Stok
Inloopochtend
Op donderdag 21 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!

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.
Ad Berkhout, jeugdouderling
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 vóór 18 februari even weten aan Erika. Dat
kan via info@hervormdegemeenterijsoord.nl
Gift
Via mevr. Eef van Neuren hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Fam. A. Gouman

Agenda
datum
Ma. 18-02

Di. 19-02

Wo. 20-02

Do. 21-02

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
19.15 de bovenzaal van de Hoeksteen
Kerkenraadvergadering in
20.00
De Hoeksteen
19.30 C.M.V. Passage in De Hoeksteen
19.45Catechisatie voor 17 jaar en ouder
20.30
Belijdeniscatechese in De
20.30
Hoeksteen
14.00Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
H.V.G. “Bid en Werk” in De
19.30
Hoeksteen
10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
Voorbereidingsavond Israëlreis in
20.00
De Hoeksteen

datum
Zo. 24-02

tijd
10.00

17.00
Coll.:
Uitgangs coll.:

activiteit
Ds. N.W. van den Houten uit Ede
Jeugddienst
Ds. A.H. Groen
Diaconie & Kerkrentmeesters
Jeugdraad

Uitdelen weekbrief volgende week, 24-02-2019:
Nel de Jong, Anneke Verhoeven en Gert Verbeek

