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Ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan.
Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan.
Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn.
Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn.
Ik wens je twee heldere ogen om te zien wat kwaad is of goed.
Dan zul je altijd weten de weg die je volgen moet.
Ik wens je een liefdevol hart toe, een hart dat mensen bemint.
Maar bovenal heb je Gods zegen. Word heel gelukkig, lief kind.
Rijsoord, week 11, zondag 10-03-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
e
10.00 uur: Ds. A.H. Groen – 2 Lijdenszondag
Bediening van de Heilige Doop
aan Esther Veerle van der Bent
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 19: 45-48
Onderwerp: Jezus jaagt handelaars uit de
tempel
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk
Collecten: Diaconie/Binnenlands diaconaat
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Locatie tempel:
’t Plein voor de tempel lijkt meer op een markt.
Jezus roept boos en gekwetst:
‘Hier is het tempelplein niet voor bedoeld!
Gods huis is een plaats voor gebed!’
De leiders besluiten: Jezus moet dood,
want als Hij vertelt is de aandacht te groot.
Met deze verhalen gaan wij richting Pasen
en volgen de weg zoals Jezus die ging.
Samen met Hem zijn wij onderweg,
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.
Voorbede gevraagd voor:
Alle ouders, voor geduld en wijsheid bij de
(geloofs)opvoeding van hun kinderen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. W.A. van Vugt
Zieken
 Bij dhr. H. van Ooijen hebben artsen nu toch mogelijk
de oorzaak gevonden van zijn klachten. De hoop is
dat hij komende week geholpen kan worden.
 Dhr. J. Velthuizen is tijdelijk opgenomen in
Smeetsland in Rotterdam, in afwachting van een
definitieve opname in ‘t Ronde Sant in Ridderkerk.

(Auteur onbekend)

Dankbetuigingen
Met mijn verjaardag mocht ik veel reacties en kaarten
ontvangen. Ze hebben bijgedragen aan een leuke dag.
Hartelijk dank.
Jaap de Jong
***
Lieve Mensen,
Hartelijk dank voor de vele mooie kaarten en telefoontjes
e
die ik mocht ontvangen voor mijn 86 verjaardag.
Het heeft ons diep ontroerd. Henk en Henny van Ooijen
“Wat zonneschijn
voor bloemen is
zijn glimlachjes
voor de mensheid.”
Bidstondcollecte
In de bidstond voor gewas en arbeid a.s. woensdag
houden we weer onze bidstondcollecte. U treft vandaag
de zakjes daarvoor aan op uw zitplaats. U kunt uw gaven
in de bidstonddienst aanbieden in de deurcollecte en in
e
de nalezing op zondag 17 maart in de 2 rondgang. De
opbrengst is geheel bestemd voor de eigen kerk en
vormt een belangrijk onderdeel van de inkomstenkant
van onze begroting. Daarnaast zien we ons dit jaar
geplaatst voor een grote extra uitgavenpost door de
restauratie van de toog. Mogen we daarom deze collecte
des te meer in uw aandacht aanbevelen? U kunt uw
bijdrage ook aanbieden aan één van de kerkrentmeesters of overmaken op de bankrekening van het
college van Kerkrentmeesters. Wij danken u alvast voor
uw gaven om het werk in de kerk mogelijk te blijven
maken.
College van Kerkrentmeesters
40-dagenkalender 2019
De Projectgroep ’40-dagenkalender’ uit verschillende
kerken van Ridderkerk heeft voor de komende 40dagentijd opnieuw een boekje samengesteld. Met dit
boekje wordt u elke dag uitgenodigd tot bezinning,
gebed en vieringen om toe te leven naar het Paasfeest;
tevens bevat het boekje een leesrooster voor iedere dag
in deze periode. De kalender is begonnen op woensdag
6 maart (aswoensdag). Evenals voorgaande jaren zijn er
in de 40-dagenperiode op de vrijdagen gebedsvieringen.
Deze beginnen om 19.30 uur en zullen roulerend in de
verschillende kerken worden gehouden; u vindt de
aankondigingen in het boekje. De boekjes liggen op de
planken bij de uitgangen en op de tafel in De Hoeksteen.
U kunt ze gratis meenemen.

Soos Rijsoord
Woensdag 13 maart is er weer Soos in De Hoeksteen.
We beginnen om twee uur en eindigen om ongeveer half
vijf. Ds. A.H. Groen verzorgt voor ons de meditatie. Deze
middag gaan we weer eens Bingo spelen. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Het bestuur
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 is nu aanstaande
vrijdag 15 maart, van 19.30 tot 22.30 uur op de zolder
van De Hoeksteen. (Er is een groepsapp aangemaakt
maar als je vrijblijvende info wilt of aanmelden:
info@hervormdegemeenterijsoord.nl )
Berichten van de tuinploeg
Violen
Bij een gemeentelid mochten we voor de drie bakken bij
de ingang van de kerk violen komen uitzoeken. We
hebben ze direct gepoot. Dat fleurt op. Hartelijk dank.
***
Uitgebloeide bollen
Vorig jaar kregen we na onze oproep voor uitgebloeide
bollen veel aangeleverd. Ze komen nu de grond uit en
staan te bloeien. Een prachtig gezicht! Er is nog ruimte
genoeg. Dus ze zijn weer welkom. Zet ze bij de
fietsenstalling en wij doen de rest.
De tuinploeg
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Ada Zwagemaker € 10,-- en via
mevr. Nel Heinsius € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. A. Bullee-van den Heerik

Agenda
datum

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
Ma. 11-03
19.15 de bovenzaal van de Hoeksteen
19.45Di. 12-03
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
20.30
Belijdeniscatechese in
20.30
De Hoeksteen

datum

tijd
activiteit
14.00Wo. 13-03
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
Ds. A.H. Groen
19.30
Bidstond voor Gewas en Arbeid
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.: Bidstondcollecte
Avondgebedskring bij Greet
Do. 14-03 20.00
Lodder, Ridderkerk
Chill-avond voor de jeugd van
19.30Vr. 15-03
13-17 jaar op de zolder van
22.30
De Hoeksteen
Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
Zo. 17-03 10.00
e
3 Lijdenszondag
17.00 Ds. A.H. Groen
Diaconie & Kerkrentmeesters/
Coll.:
nalezing bidstondcollecte
Uitdelen weekbrief volgende week, 17-03-2019:
Leen Schouten en Jannie en Bram van Oudheusden

