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“Daarom zeg Ik jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden
opengedaan.” - Lucas 11: 9 (NBV)
Rijsoord, week 12, zondag 17-03-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
e
10.00 uur: Ds. I. Hoornaar uit Ermelo/3 Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 22: 39-53
Onderwerp: Jezus gevangengenomen in
Getsemane
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters/nalezing bidstondcollecte
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor alle mensen in de Ds. Sleeswijk
Visserstraat die nu mogen (moeten) verhuizen. Dat er
zegen mag zijn over hun nieuwe huis.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. M. Schop-van Noort
Zieken
 Dhr. J. Velthuizen is tijdelijk opgenomen in
Smeetsland in Rotterdam, in afwachting van een
definitieve opname in „t Ronde Sant in Ridderkerk.
 De operatie van dhr. Henk van Ooijen is geslaagd en
hij mocht weer thuiskomen.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter is één nacht opgenomen
geweest in het ziekenhuis, maar mocht weer
terugkeren naar Reyerheem.
Postadres
Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk
Overleden
Op zondag 10 maart is overleden mevrouw
A. Bravenboer-de Weerdt, in de leeftijd van 87 jaar.
Na jaren in de Mauritshoek te hebben gewoond,
verhuisde zij 2 jaar geleden naar de Torenmolen en de
laatste weken van haar leven verbleef zij in Reyerheem.
De afscheidsplechtigheid was op donderdag 14 maart jl.,
waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op
begraafplaats “Vredehof” in Ridderkerk. Hierbij
condoleren wij haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en wensen hen Gods troost en
nabijheid toe.

Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de overweldigende belangstelling
rond mijn ziekenhuisopname.
Henk van Ooijen
Nalezing Bidstondcollecte
e
De 2 rondgang vandaag is tevens de nalezing van de
bidstondcollecte. De opbrengst is geheel bestemd voor
de eigen kerk. 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
C.M.V. Passage
Dinsdag 19 maart hopen we in goede gezondheid weer
bij elkaar te komen. Deze keer is dhr. D. Riemersma uit
Sliedrecht uitgenodigd met het onderwerp “Op weg naar
Pasen”. We verwachten een goede opkomst en een
mooie avond. Iedereen is welkom, ook niet-leden.
Met vriendelijke groet, Het bestuur van Passage
Pauly Bestebreurtje
H.V.G. "Bid en Werk"
Woensdag 20 maart beginnen we om 19.15 uur, omdat
we om 21.00 uur uit de zaal moeten zijn, dit i.v.m. de
stemmen die geteld moeten worden, we doen daarom
iets makkelijks, wat dacht u van woordrijgen, hebben we
geen problemen mee toch??
Vogels hoor je vrolijk fluiten,
sneeuwklokjes steken hun kopjes boven de grond
waar pas geleden nog niets stond.
het wordt weer lente buiten
De merel fluit zijn prachtig lied,
aan de bomen bloemknoppen en groen
Ook het koolmeesje gaat meedoen,
God vergeet zijn schepping niet.
Nog even...........dan is de lente daar,
zonnestralen verwarmen het land.
Lokken Gods wonderen uit het zand,
groot wonder, dat ik in mijn hart bewaar!!
Inloopochtend
Op donderdag 21 maart 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!
H.V.D.
Volgende week zondag, 24-03, wordt de koffie
geschonken door Truus v.d. Pol en Karin Verhoeven.

Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via dhr. Jan de Bruin € 10,--, via mevr. Bep
Kooiman € 5,-- en via ds. Groen € 10,--. Onze hartelijke
dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Jan en Adrie de Wit

Agenda
datum
Ma. 18-03
Di. 19-03

tijd
18.3019.15
19.4520.30
19.45
20.30

Wo. 20-03 19.15
Do. 21-03

Zo. 24-03

activiteit
Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
de bovenzaal van de Hoeksteen
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
C.M.V. Passage in De Hoeksteen
Belijdeniscatechese in De
Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk” in
De Hoeksteen

10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
Voorbereidingsavond Israëlreis in
20.00
De Hoeksteen
e
Ds. A.H. Groen - 4 Lijdenszondag
Kerk-School-Gezinsdienst
10.00 met als thema: Houden van ...
Er is géén kindernevendienst!
Koffiedrinken na de dienst
Ds. A.L.A. den Besten uit
17.00
Nieuwerkerk a/d IJssel
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
24-03-2019:
Ada Zwagemaker, Jaap de Jong en Jan de Bruin

