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“Ik, Ik, ben het die jullie troost.” - Jesaja 51:12 (NBV)
Rijsoord, week 13, zondag 24-03-2019
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 – 4 Lijdenszondag
Kerk-School-Gezinsdienst,
m.m.v. de Klimop school,
met als thema: Houden van ...
Er is géén kindernevendienst!
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten uit
Nieuwerkerk a/d IJssel
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Voorbede gevraagd voor:
We bidden om Gods nabijheid en troost voor de
nabestaanden, de slachtoffers en getuigen van de
aanslagen in Nieuw-Zeeland en Utrecht.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Batenburg-de Vroed
Zieken
Dhr. J. Velthuizen is tijdelijk opgenomen in Smeetsland
in Rotterdam, in afwachting van een definitieve opname
in „t Ronde Sant in Ridderkerk.
Huwelijksjubileum
Op vrijdag 29 maart hopen de heer J. de Waard en
mevrouw M.M. de Waard-van Hal 40 jaar getrouwd te
zijn. Wij feliciteren hen en allen die hen lief zijn van harte
met dit heuglijke feit en wensen hen een fijne dag toe
met elkaar. Wij hopen dat zij nog vele jaren voor elkaar
gespaard mogen blijven, vergezeld van Gods onmisbare
zegen.
Berichten van de Zendings- en Evangelisatiecommissie
Kun je nog zingen, zing dan mee!
Zondag 31 maart om 17.00 uur is er weer een zang- en
evangelisatiedienst. In deze dienst gaat voor Ds. Groen,
met medewerking van Tienerkoor Joy en Ladies Voices
o.l.v. Jennifer van den Hoek. Het belooft een mooie
dienst te worden en het thema is Mede – lijden. Fijn als u
er bij kunt zijn en breng gerust anderen mee.
***
Zoals eerder vermeld gaan we op 11 april weer
bloemschikken. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, maar vol
is vol. Opgeven kan via email
info@hervormdegemeenterijsoord.nl.
***

Voor de derde keer wordt in Ridderkerk een vrouwen
sponsorwandeltocht gehouden. We lopen met vrouwen
uit verschillende kerken een tocht van 5 kilometer om
onze verbondenheid met de vervolgde christenen te
onderstrepen. Daarbij vragen wij deelnemers om zich te
laten sponsoren, om zo geld op te halen voor de
Stichting SDOK. Deze stichting komt in gebieden waar
christenen het heel zwaar hebben, om hen te
bemoedigen en te ondersteunen. De tocht wordt
gehouden op woensdag 10 april. We verzamelen om
18.30 uur op de parkeerplaats van de Bloemenjungle
aan de Oosterparkweg te Ridderkerk. Loopt u /jij ook
(weer) mee? Mail naar
info@hervormdegemeenterijsoord.nl . U/jij ontvangt dan
verdere informatie en de benodigde sponsorlijst.
Een hartelijke groet van de Zendings- en
Evangelisatiecommissie
Bericht van de Fancy Fair commissie
Op 25 mei hopen we weer onze jaarlijkse Fancy Fair te
houden. Dit jaar is de opbrengst voor de restauratie van
de toog in de kerkzaal, zoals u al weet is daar veel geld
voor nodig. Om deze restauratie te kunnen bekostigen,
komen de kerkrentmeesters nog veel geld tekort,
ondanks de subsidie. En daar willen de commissieleden
van de Fancy Fair “Samen over de Brug“ zich voor in
zetten. Maar dat kunnen wij niet zonder uw steun, we
zoeken niet alleen vrijwilligers op 25 mei, maar zijn ook
nog op zoek naar nieuwe leden om de commissie te
versterken, zodat wij het werk met meer handen kunnen
doen. En om het niet op een te kleine groep te laten
aankomen, “VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK” is
een bekend spreekwoord, is dit niet alleen een
spreekwoord maar ook een NOODKREET. Wij hopen op
uw medewerking zodat de commissie “Samen over de
Brug“ de komende jaren nog meer Fancy Fairs kan
organiseren.
De commissie “Samen Over De Brug”
Zomertijd
Wij maken u erop attent dat volgende week, in de nacht
van zaterdag 30 op zondag 31 maart, de klok één uur
vooruit gaat.
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Eva Huijser

Agenda
datum

tijd
activiteit
18.30- Catechisatie voor 13-16/17 jaar in
Ma. 25-03
19.15 de bovenzaal van de Hoeksteen
19.45Di. 26-03
Catechisatie voor 17 jaar en ouder
20.30
H.V.D. vergadering in
20.00
De Hoeksteen
Belijdeniscatechese in
20.30
De Hoeksteen
Wo. 27-03 20.00 Bijbelkring in De Hoeksteen
Ds. W.J.J. Glashouwer uit
Zo. 31-03 10.00 Amersfoort
e
5 Lijdenszondag
Ds. A.H. Groen
Zendings- en evangelisatiedienst
17.00 m.m.v. Tienerkoor Joy en Ladies
Voices o.l.v. Jennifer van den Hoek,
met als thema: Mede – lijden
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.: Zending en evangelisatie
Uitdelen weekbrief volgende week, 31-03-2019:
Anja Lagendijk, Nel Heinsius en Gerda de Jong

