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“God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet,
al wankelt de aarde en storten de bergen in het diepst van de zee.” – Psalm 46: 2 & 3 (NBV)
Rijsoord, week 14, zondag 31-03-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. W.J.J. Glashouwer uit Amersfoort
e
5 Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 22: 54-62
Onderwerp: Jezus wordt gevangen
genomen
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Zendings- en evangelisatiedienst
m.m.v. Tienerkoor Joy en Ladies Voices
o.l.v. Jennifer van den Hoek,
met als thema: Mede – Lijden
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Zending en evangelisatie
Kindernevendienst
Locatie Olijfberg:
Jezus is bang en Hij bidt heel alleen.
Een engel van God geeft Hem kracht.
Soldaten verschijnen met Judas voorop.
Zijn kus verraadt Jezus die nacht.
Een leerling wil vechten, Jezus zegt: Stop!
Hij deed niets verkeerds, maar ze pakken hem op.
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:
Allen die getroffen zijn door het natuurgeweld dat de
laatste weken/maanden heeft plaatsgevonden in de
wereld. En voor degenen die daar hulp bieden, dat zij
voldoende middelen tot hun beschikking krijgen en niet
gehinderd worden door plaatselijke bureaucratie.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. P. de Jong-Boshuizen
Zieken
 Dhr. J. Velthuizen is tijdelijk opgenomen in
Smeetsland in Rotterdam in afwachting van een
definitieve opname in „t Ronde Sant in Ridderkerk.
 De gezondheid van mevr. M. Kok-Gouman gaat hard
achteruit.
 Mevr. Bep Kooiman heeft twee dagen in het
ziekenhuis gelegen, maar mocht weer thuiskomen.

Dankbetuiging
Lieve mensen,
Graag willen wij de gemeente danken voor de prachtige
bloemen die we hebben gekregen en de kaarten die
steeds zo heel trouw blijven komen. Heel veel dank.
Hartelijke groet, Jan en Adrie de Wit,
Zwijndrecht
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 2 april 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. Ter informatie: de
afhaalavond voor collectemunten is altijd op de dinsdag
na de laatste zondag van een maand. Deze dinsdag kan
dus nog in diezelfde maand vallen, maar ook net in een
nieuwe maand.
Huiskringavond
Op zondag 31 maart is er weer een huiskringavond van
de gemeente-groei-groep. We studeren uit het boek
“Luisteren naar de taal van de Bijbel”. De ondertitel van
dit boek is: Laat je leiden door de woorden zoals Jezus
die leerde. En dat is precies wat we met elkaar willen
doen. We willen met en van elkaar leren van de woorden
die de Here Jezus tot ons richt. Met elkaar willen we,
door te lezen, te luisteren en te praten groeien in geloof.
Deze zondag gaan we praten over de betekenis van het
Hebreeuwse woord Zachar. U bent van harte welkom om
met ons mee te denken en praten! We komen 1x per
maand, op zondagavond, bij elkaar, bij één van de
kringleden thuis. Op 31 maart bent u welkom bij Evert en
Riet Bunt. Om 20.00 uur staat de koffie/thee klaar.
Soos Rijsoord
Woensdag 3 april is er weer Soos in De Hoeksteen. We
beginnen om twee uur en eindigen om ongeveer half vijf.
Ds. G.H. Offringa verzorgt deze middag de meditatie. Na
de thee komt de heer C. Aantjes de middag verzorgen
Deze keer staan er liedjes op het programma. Belangstellenden zijn weer hartelijk welkom.
Het bestuur
H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 3 april komen we weer gezellig bij elkaar.
Nog een paar keer en dan zit het eerste seizoen er al
weer op, gaat snel! Dus 3 april beginnen we met het
bijbelgedeelte, na de pauze spelen we 4 rondjes bingo.

Vervolg H.V.G. “Bid en Werk”
Ware vrienden hoef je niet elke dag te zien.
Ware vrienden hoef je niet elke dag te horen.
Ware vrienden zijn zij die er gewoon zijn.
En blijven wanneer je al heel veel hebt verloren.
Ware vrienden daar kun je op bouwen.
Weken of maanden niet horen en blijven vertrouwen.
Het klinkt misschien wat overdreven maar het is waar.
Ware vrienden zijn er ...........VOOR ELKAAR.....!!
Voorverkoop geraniums
Het voorjaar is weer in aantocht en de bloemen en
planten lopen weer uit. Vanaf half mei kunnen ook de
geraniums weer in de tuin of bloembakken. Op de Fancy
Fair zijn deze ook weer te koop, maar u kunt ze ook
vooraf bestellen en dan worden ze rond 8 mei bij u thuis
bezorgd. De prijs is € 1,25 per stuk en bij afname van
een volle tray van 10 stuks is de prijs € 12,--. Mocht u in
de meivakantie niet thuis zijn, dan kunnen ze ook op
vrijdag 24 mei worden bezorgd, dit graag tegelijk met uw
bestelling doorgeven.
Bestellingen kunnen vóór 1 mei worden gedaan bij:
P. Boogert via info@hervormdegemeenterijsoord.nl.
Wij zien uw bestelling graag tegemoet.

Bestellijst geraniums 2019

Inloopochtend
Op donderdag 4 april 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!
Paasviering
Op maandag 15 april hoopt de H.V.D. weer een
Paasviering in de Hoeksteen te organiseren. Van harte
nodigen wij u uit deze middag bij te wonen. Ook als u
nog nooit geweest bent, weet dat u van harte welkom
bent. En als u iemand mee wilt nemen, mag dat
natuurlijk ook. We beginnen om half vier met de
Paasliturgie. Na de broodmaaltijd sluiten we om
ongeveer half zeven af. Het is voor de organisatie fijn als
u zich aanmeldt als u aanwezig wilt zijn. U kunt hiervoor,
het liefst vóór 12 april, bellen naar Truus van der Pol, of
naar Bep Kooiman.
Ook kunt u dan aangeven of u vervoer nodig heeft.
H.V.D.
Volgende week zondag, 07-04, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Mieke Boogert en Corine v.d. Meer.
Gift
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Gré van Gameren € 10,-- en via
mevr. Janni van ‟t Zelfde € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. A. Franzen (v/h Langeweg 426)

Agenda
datum

activiteit
Huiskringavond bij Riet en Evert
Zo. 31-03 20.00
Bunt
Kerkenraadvergadering in
Ma. 01-04 20.00
De Hoeksteen
19.30- Afhaalavond collectemunten in
Di. 02-04
20.00 De Hoeksteen
14.00Wo. 03-04
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
H.V.G. “Bid en Werk” in
19.30
De Hoeksteen
10.00Do. 04-04
Inloopochtend in De Fontein
12.00
Vr. 05-04 08.30 Schoonmaakploeg in De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen – 6e Lijdenszondag
Zo. 07-04 10.00
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Ds. P. de Graaf uit Zierikzee
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitdelen weekbrief volgende week, 07-04-2019:
Nel Kleinjan en Petra en René Levering

tijd

