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“Ik ben de deur: wanneer iemand door Mij binnenkomt zal hij gered worden;
hij zal in en uit lopen en hij zal weidegrond vinden.” - Johannes 10:9 (NBV)
Rijsoord, week 15, zondag 07-04-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag
te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen – 6e Lijdenszondag
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Nevendienst+:
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 22: 33-59
Onderwerp: Petrus zegt dat hij Jezus niet
kent
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. P. de Graaf uit Zierikzee
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Locatie huis van de hogepriester:
Petrus zegt fel: Nooit verraad ik mijn Heer,
die woorden gaan niet over mij.
Maar later zegt hij: Mens, ik ken Jezus niet!
Niet één, twee, maar drie keer op rij.
Terwijl hij nog praat … kraait er een haan.
En Petrus moet huilen, wat heeft hij gedaan?
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:
Wij bidden voor mensen in Venezuela en in Mozambique
die zich soms vertwijfeld afvragen in wat voor wereld zij
terecht zijn gekomen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. W. van den Heerik-de Pee
Zieken
Dhr. J. Velthuizen is verhuisd naar Woonzorgcentrum
„t Ronde Sant waar hij definitief zal gaan wonen.
Overleden
Op dinsdag 2 april is overleden mevrouw M. Kok-Gouman,
in de leeftijd van 87 jaar. Na jaren in Ridderkerk te hebben
gewoond, verbleef zij de laatste 9 maanden van haar leven
in De Blije Borgh in Hendrik Ido Ambacht. Er was
gelegenheid tot condoleren op vrijdag 5 april van 19.30 tot
20.15 uur in De Hoeksteen. De begrafenis zal plaatsvinden
op maandag 8 april, omstreeks 14.20 uur, op begraafplaats
Vredehof , Lagendijk 112 in Ridderkerk, na een dienst van
Woord en Gebed in onze kerk om 13.00 uur. Hierbij
condoleren wij haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en wensen hen Gods troost en
nabijheid toe.

Dankbetuigingen
Lieve gemeenteleden,
Bedankt voor alle aandacht, kaarten en cadeaus bij de
doop van Esther. Hartverwarmend om te zien hoe u
meeleeft en meeviert. Esther heeft genoten, wij hebben
genoten. Dank u wel!
Hartelijke groeten, Cor en Kirsten van der Bent
***
Hierbij wil ik alle dames van onze gemeente die mij hebben
geholpen met verhuizen heel hartelijk bedanken.
Jan Paul den Hartog
***
Lieve mensen,
Ieder die aan mij gedacht heeft - rondom m'n verjaardag via Post, e-mail of anderszins, héél hartelijk dank!
Tegelijk bedankt! namens Adrie, voor uw / jouw meeleven
(alweer) enige tijd geleden.
Groetjes, Tiny van Helden
***
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele
kaarten, bloemen en andere vormen van belangstelling, die
we hebben ontvangen tijdens mijn periode van ziekte. Na
een aantal maanden van onzekerheid, zijn we blij en
dankbaar dat er weer een heel eind herstel in zicht is.
Hartelijke groet, Martin & Elzemieke,
Rick, Julia & Maud Poldervaart
Kerkbalans 2019
Voor de aktie Kerkbalans 2019 hebben we inmiddels bijna
alle antwoordenveloppen mogen terugontvangen. Dat was
mogelijk, omdat vele vrijwilligers zich daar weer voor
hebben ingezet. Heel hartelijk dank daarvoor!
Het totale bedrag aan toezeggingen tot op dit moment is
ongeveer € 78.000,--, dat is gelijk aan het bedrag dat is
opgenomen in de begroting 2019. We hebben nog niet van
iedereen antwoord ontvangen, dus we hopen dat dit bedrag
nog wat zal stijgen. Daarmee blijft het begrotingstekort dus
voorlopig staan. Mogen we u vragen, als we uw toezegging
nog niet hebben mogen ontvangen, deze alsnog aan te
bieden aan één van de kerkrentmeesters? Het college is blij
en dankbaar dat u de voortgang van het werk in onze
gemeente ook dit jaar weer mogelijk wilt maken. We hopen
het toegezegde in de loop van dit jaar van u allen te mogen
ontvangen. Geweldig dat u ook met uw financiële bijdragen
zo wilt meeleven!
De kerkrentmeesters
Collecte Solidariteitskas
Deze jaarlijkse collecte onder de belijdende leden van onze
kerk zal gehouden worden in de komende week van 7 april
t/m 14 april. Het landelijk vastgestelde bedrag is ook dit jaar
€ 10,--. De helft van het bedrag dienen wij af te dragen aan
de landelijke kerk, de andere helft is voor de eigen
plaatselijke gemeente. Gemeenten die tijdelijk niet
“zelfvoorzienend” zijn, kunnen een beroep op een bijdrage
uit de Solidariteitskas. Deze zijn bedoeld om hen weer op
weg te helpen. Mogen we weer op uw medewerking
rekenen?
De kerkrentmeesters

Paasdoosjes op Palmzondag 14 april
Gemeente, als diaconie hebben we uw hulp nodig. U weet
dat de diaconie op Palmzondag de paasdoosjes verzorgt.
Deze paasdoosjes zijn bestemd voor onze ouderen vanaf
75 jaar, weduwen, weduwnaars en zieken in onze
gemeente. Als het mogelijk was, zouden de diakenen deze
140 doosjes wegbrengen naar de genoemde
gemeenteleden. Echter dat lukt ons niet. Om deze reden
vragen wij uw als gemeente ons hierbij te helpen deze
diaconale taak uit te voeren. We zijn toch allemaal diaken?
De Paasdoosjes staan gesorteerd op straatnaam en naam
in de Hoeksteen. We vragen u, kom na de dienst naar de
Hoeksteen, drink een kopje koffie en neem een aantal
doosjes mee om ze bij gemeenteleden te brengen. Als
diakenen danken we u voor deze hulp.
De diakenen
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. Hiervoor kunt u het algemene e-mailadres van
de kerk gebruiken: info@hervormdegemeenterijsoord.nl.
Wij zien uw bestelling graag tegemoet. (Volgende week
zullen wij het bestelformulier weer afdrukken)
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
volgende keer is aanstaande vrijdag 12 april, van 19.30 tot
22.30 uur op de zolder van De Hoeksteen. Voor meer
informatie of om je aan te melden mail naar:
info@hervormdegemeenterijsoord.nl
H.V.D.
Volgende week zondag, 14-04, wordt de koffie geschonken
door Mieke Boogert en Corine v.d. Meer.
Even wat aandacht ....
Hieronder volgt weer de lijst van gemeenteleden die in een
verpleeg- of zorgcentrum verblijven, zoals we die ieder
kwartaal publiceren. Een blijk van belangstelling (briefje,
kaartje) wordt altijd zeer op prijs gesteld; zo mogen zij
ervaren dat onze gemeente hen niet vergeet. Van harte in
uw aandacht aanbevolen.
Zorgcentrum “Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
- Mevr. N. van den Heerik-Kooijman
- Mevr. L.B. Legerstee-van Straten
- Dhr. D. Batenburg en mevr. P. Batenburg-de Vroed,
Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester
Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk
- Mevr. G. van Wijk-den Otter
Woonzorgcentrum “‟t Ronde Sant”, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
- Mevr. C.T. de Bruin-de Gelder
- Dhr. J.J. van Nes
- Dhr. J. Velthuizen

G.V.T. (gezins vervangend tehuis) “De Bun”, Karper 37,
2986 PA Ridderkerk
- Rob Oskam
- Lia van den Hoek
Verpleeghuis “De Alblashof”, De Alblashof 1a,
2951 XR Alblasserdam
- Mevr. G. de Ruiter-van Hal
Verpleeghuis Meerweide, Grote Hagen 98,
3078 RC Rotterdam
- Mevr. M. Rijsdijk-Snijders
Verpleeghuis Swinhove, Plantageweg 3,
3333 GZ Zwijndrecht
- Mevr. M.C. van Driel-Huizer
Het Jasmijnhuis, Jasmijnstraat 4, 2982 CK Ridderkerk
- Mevr. H. van der Staay-van Ooijen
Laten we ook omkijken naar weduwen/weduwnaars en
alleenstaanden in onze omgeving. Maak eens een praatje
of drink een kop koffie met elkaar. Een klein beetje
aandacht kan zo‟n verschil maken voor uw medemens!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. C.E. Dekker-Lagendijk

Agenda
datum

tijd

activiteit
Afsluiting catechisatie voor 13-16/17
Ma. 08-04 18.00
jaar in de pastorie
Aannemingsavond BelijdenisDi. 09-04 21.00
catechese in de pastorie
Wo. 10-04 20.00 Bijbelkring in De Hoeksteen
Do. 11-04 20.00 Bloemschikken in De Hoeksteen
Chill-avond voor de jeugd van
19.30Vr. 12-04
13-17 jaar op de zolder van
22.30
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen – Palmzondag
Zo. 14-04
10.00 Openbare belijdenis van het geloof
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Ds. W.J. van Schaik uit Dordrecht
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.:
Fonds Groot Onderhoud
15.30Ma. 15-04
Paasviering H.V.D. in De Hoeksteen
18.30
Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
14-04-2019:
Nel de Jong, Anneke Verhoeven en Gert Verbeek

