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U bent de God die roept,
mijn hart en leven zoekt,
die mij gevonden heeft;
het eeuwig leven geeft.

Ik heb jou gekozen,
opgedragen om mijn weg te gaan.
In Mij blijvend vrucht te dragen,
ga dan in mijn Naam.

Als aan U toegewijd
mijn hart en mond belijdt:
Ja, Jezus is mijn Heer;
dan kniel ik voor U neer.

Mijn Jezus, geef mij kracht,
als ik uw hulp verwacht;
voltooi in mij uw werk
en maak in zwakheid sterk.

Uit: 'Belijdenis' van Sela
Rijsoord, week 16, zondag 14-04-2019
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 – Palmzondag
Openbare belijdenis van het geloof door
Johan Letterman
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 23: 1-7 en 13-25
Onderwerp:
Jezus komt bij Pilatus
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. W.J. van Schaik uit Dordrecht
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
UitgangsCollecte: Fonds Groot Onderhoud
Kindernevendienst
Locatie paleis van Pilatus:
Nee, denkt Pilatus, ze hebben het mis,
die Jezus, die heeft niets gedaan.
Toch schreeuwen de mensen:
„Hij moet aan het kruis!
En laat Barabbas maar gaan.‟
Ze schreeuwen zo hard en het zijn er zo veel.
Pilatus besluit om te doen wat men wil.
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:
We danken God voor zijn trouw waardoor er vandaag
zoveel mensen hun geloof belijden. We vragen Hem om
met hen mee te gaan op hun weg in geloof en door het
leven.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. A. Bullee-van den Heerik
Zieken
Dhr. Cor Groenenboom is opgenomen in het Albert
Schweitzer Ziekenhuis, locatie Zwijndrecht.

Postadres
A.S.Z., locatie Zwijndrecht,
Langeweg 336, 3331 LZ Zwijndrecht
Dankbetuiging
Lieve mensen,
Heel hartelijk dank voor de vele mooie kaarten voor mijn
verjaardag. Fijn dat nog zoveel mensen aan mij denken.
Groetjes, Miny Kooiman
Paasdoosjes
Gemeente, de paasdoosjes voor ouderen, zieke
gemeenteleden en de weduwen/weduwnaars staan weer
gereed in de Hoeksteen. Als diakenen zien we geen
kans om er zoveel weg te brengen. Als we als
gemeenteleden allemaal een paar doosjes meenemen
en wegbrengen zijn wij u hiervoor erg dankbaar.
De diakenen staan bij de paasdoosje om u te helpen.
De diakenen
C.M.V. Passage
Dinsdag 16 april hopen we weer bij elkaar te komen in
de Hoeksteen. Deze avond gaat mevr. Hulseman uit
Heerjansdam ons alles vertellen over spelden en
naalden. We zijn benieuwd naar wat mevrouw te
brengen heeft, we hopen op een fijne avond met elkaar.
U bent van harte welkom, neem gerust uw buurvrouw of
vriendin mee.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage, Pauly Bestebreurtje
Soos Rijsoord
Op woensdag 17 april hebben we weer Soos. We
beginnen om twee uur en eindigen ongeveer om half vijf.
Deze middag staat in het teken van het Paasfeest.
Ds. A.H. Groen verzorgt de meditatie en na de thee
volgen we de liturgie en luisteren naar een verhaal.
Belangstellenden zijn weer hartelijk welkom.
Het bestuur
H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 17 april staat in het teken van Pasen, we
volgen dan de Paasliturgie, het wordt weer een fijne en
mooie avond met elkaar.

Inloopochtend
Op donderdag 18 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!

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

Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. J. Alderliesten-van Ooijen

Agenda
datum
Ma. 15-04
Di. 16-04

Wo. 17-04

Do. 18-04

Vr. 19-04

Zo. 21-04

tijd
activiteit
15.30- Paasviering H.V.D. in
18.30 De Hoeksteen
Afsluiting catechisatie voor 17 jaar
18.30
en ouder in de pastorie
19.45 C.M.V. Passage in De Hoeksteen
14.00Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
H.V.G. “Bid en Werk” in
19.30
De Hoeksteen
10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
Ds. A.H. Groen – Witte Donderdag
19.30
Viering Heilig Avondmaal
Alléén een tafelcollecte voor onze
Coll.:
sponsorkinderen
Ds. A.H. Groen – Goede Vrijdag
19.30
Uitzending Radio Ridderkerk
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Ds. A.H. Groen – Pasen
09.50 m.m.v. Rianne v.d. Burg en
Bas de Jong, trompet
Ds. D. van Vreeswijk uit
17.00
Zevenhuizen
Coll.: Diaconie/JOP & Kerkrentmeesters

Uitdelen liturgie op Witte Donderdag, 18-04-2019:
Truus v.d. Pol, Peet van Drunen en Riet van Campen
Uitdelen liturgie op Goede Vrijdag, 19-04-2019:
Ada Zwagemaker, Jaap de Jong en Rijk Teijl
Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week
zondag, 21-04-2019:
Leen Schouten, Teunie Rijkeboer en Marja Wols

Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Bep Kooiman € 10,-- en via mevr.
Gré van Gameren € 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!

