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“Jezus draaide zich om en bij het zien van de vrouw zei Hij: Wees gerust, uw geloof heeft u gered.”
Matteüs 9:22 (NBV)
Rijsoord, week 9, zondag 24-02-2019

Evangelische Liedbundel 302

Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.

1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.

Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. N.W. van den Houten uit Ede
Jeugddienst
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Ester 7:1 – 8:2
Onderwerp:
Haman wordt gestraft
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitg. coll.: Jeugdraad
In de morgendienst van vandaag worden o.a. de
volgende liederen gezongen:
Hemelhoog 49
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan
en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend
en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.
Refrein:
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
en U bent voor mij
en naast mij
en om mij heen,
elke dag.
Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot
ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent
en wat er ook gebeuren zal,
dat U steeds bij mij bent.
Refrein:

2. Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.
4. Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.
Evangelische Liedbundel 226
1. Heer, ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want, Heer, ik heb ontdekt,
dat, als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.
Refrein:
Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.
2. Heer, kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.
Refrein tweemaal
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden om moed en kracht voor christenen dat zij
zich niet voor hun Heiland schamen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Van der Waal-Sintemaartensdijk
Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor alle felicitaties en goede wensen die
we voor ons 45-jarig huwelijksjubileum mochten
ontvangen.
Hartelijke groet, Jan en Anneke Verhoeven
Restauratie toog
Rondom de restauratieplannen van de toog kunnen we
melding maken van een aantal stappen in de
voorbereiding daarvan. De uitwerking van de technische
en bouwkundige aspecten is in een eindfase gekomen
en met een paar weken hopen we dat te kunnen
afronden. De planning die we bespraken op de laatste
gemeenteavond is aangepast. De start staat nu
genoteerd voor 3 juni (i.p.v. 1 april).Vanaf die datum kan
er zonder onderbreking worden doorgewerkt tot het
begin van de bouwvakvakantie. Als er bij de restauratie
tegenvallers optreden, kunnen die gelijk worden
opgelost, mogelijk met een uitloop van de bouwtijd, maar
wel aansluitend. De aannemer kan zo nodig gewoon
doorwerken. We omzeilen hiermee de periode in mei,
zoals aanvankelijk gepland, dat de bouw 3 weken zou
stilliggen. Wanneer zich in april namelijk onverwachte
tegenvallers zouden voordoen, zouden die mogelijk vóór
die stop niet kunnen worden opgelost. Gevolg van de
nieuwe planning is tevens dat er geen bouwaktiviteiten
zijn in en rond de Stille Week, met Pasen en rondom de
Fancy-Fair. De toegezegde rijkssubsidie is inmiddels op
onze rekening bijgeschreven (90% daarvan), een bedrag
van € 48.000,--. De werkgroep fondswerving is druk
bezig om bedrijven en stichtingen te benaderen voor een
bijdrage in de financiering. We houden u op de hoogte.
College van Kerkrentmeesters
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 26 februari 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.
Bijbel Gespreks Kring
Wij hebben het boek Micha afgerond. Soms was het best
wel heftige taal, maar het slot was uniek. Op 6 maart
gaan we aan een nieuw project beginnen. Misschien is
het een mooi moment voor anderen om (opnieuw) in te
stappen. Wij gaan de eerste Korintiërsbrief lezen. Dat zal
veel praktischer gaan worden. We komen o.a. ‘gaven’
tegen en kritiek op mannenkleding voor vrouwen,
avondmaal, discipelschap en opstanding. Ik bedoel
maar. Van harte welkom op 6 maart 20.00 uur
Bovenzaal van De Hoeksteen.

Chill-avonden jongeren
Wij (Rick, Lars en Sietse) organiseren namens de kerk
eens in de 4 weken op vrijdag een gezellige avond voor
jongeren van 13-17 jaar. Elke keer doen we iets anders,
bijvoorbeeld: een film kijken of andere dingen. Neem
vooral een vriend of vriendin mee. En in de zomer
hebben we een bbq. De 1e keer wordt 15 maart,
vrijdagavond van 19.30 tot 22.30 uur op de zolder van
De Hoeksteen. Voor meer informatie of aanmelden kan
je mailen naar info@hervormdegemeenterijsoord.nl.
Jouw bericht wordt dan naar ons doorgestuurd.
H.V.D.
Volgende week zondag, 03-03, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Truus v.d. Pol en Karin Verhoeven.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via dhr. Jan de Bruin € 5,-- en via dhr. Henk
van Ooijen € 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. C. Kooiman-Kooiman

Agenda
datum

tijd
18.30Ma. 25-02
19.15
19.30Di. 26-02
20.00
19.4520.30
Wo. 27-02 20.00
Vr. 01-03 08.30
19.00
Zo. 03-03

10.00
17.00

Coll.:
Uitgangs coll.:

activiteit
Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
de bovenzaal van de Hoeksteen
Afhalen collectemunten in
De Hoeksteen
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
Bijbelkring in De Hoeksteen
Schoonmaakploeg in De Hoeksteen
Wereldgebedsdag in De Hoeksteen
e
Ds. A.H. Groen – 1 Lijdenszondag
Koffiedrinken na de dienst
Ds. G.J. van Beek uit
Nieuw-Lekkerland
Diaconie & Kerkrentmeesters
Voorjaarszendingscollecte

Uitdelen weekbrief volgende week, 03-03-2019:
Rijk Teijl, Peet van Drunen en Teunie Rijkeboer

