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Rijsoord, week 17, zondag 21-04-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
Paaszondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.50 uur:
Ds. A.H. Groen – Pasen
m.m.v. Rianne v.d. Burg en Bas de Jong,
trompet
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Lucas 24: 1-12
Onderwerp:
Jezus is opgestaan!
17.00 uur:
Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen
Collecten:
Diaconie/JOP & Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Locatie rotsgraf:
’s Morgens bezoeken de vrouwen het graf,
maar vinden daar Jezus niet meer.
Als eng’len herhalen wat Hij heeft gezegd,
dan weten de vrouwen het weer.
Als Petrus het hoort krijgt hij meteen haast.
Ook hij vindt het lege graf en is verbaasd.
Want Jezus is opgestaan en het is Pasen.
Wij volgden de weg die Hij voor ons ging.
Samen met Hem blijven wij onderweg,
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.
Voorbede gevraagd voor:
Stichting “De Hoop”, die met haar goede werk op het gebied
van verslavingszorg en psychische bijstand een extra dimensie
geeft aan het Paasthema “Er is hoop, want Jezus Christus
leeft!”.

de kerk. Met deze programma's kunnen we, als ze goed
gebruikt worden, in korte tijd via Facebook en Twitter met
kinderen en jongeren in contact komen, maar ook ouders
bereiken. Met de opbrengst van de collecte kan JOP
gemeenten blijven ondersteunen bij het doorgeven van
geloven aan een nieuwe generatie. Gaat het geloof u ter harte?
Geef dan in de collecte.
De diakenen
H.V.G. “Bid en Werk”
Pasen
Alleen een liefde grensloos groot,
deed God Zijn Zoon ons geven.
Een liefde die ik nooit begrijp,
gaf ons het eeuwig leven.
Die liefde bracht de Zoon op aard,
vernedering, spot en lijden.
Hij onderging de straf aan het kruis,
om ons tot God te leiden.
Vaak denk ik aan Gethsemane,
zie Jezus biddend strijden.
En sta dan in de geest bij het kruis,
aanschouw Zijn bitter lijden.
Hij stierf en stond op uit het graf,
zo ging de Hemel open.
Voor allen die Hij met Zijn bloed,
voor God heeft willen kopen.
Iedereen gezegende Paasdagen.
Gift
Via mevr. Jannie van Oudheusden hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. L. van Daalen-Kooijman
Zieken
Dhr. Cor Groenenboom mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor het goed verzorgde paasdoosje.
Erg lekker alles. Groeten,
Fam. J. Leensvaart.
Geloof doorgeven aan nieuwe generatie
Vandaag is de diaconiecollecte bestemd voor JOP, Jong
Protestant: het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Veel
christelijke jongeren hebben het Paasverhaal al vaak gehoord.
De blijde boodschap van Jezus die opgestaan is en de dood
heeft overwonnen, willen we graag met onze jongeren delen.
Want jongeren zijn niet alleen de toekomst van de kerk. Nee,
ze horen er helemaal bij! Maar het is niet eenvoudig om
jongeren de waarde van het geloven te laten inzien. JOP helpt
gemeenten om in contact of opnieuw in contact te komen met
kinderen, jongeren en hun ouders. JOP heeft een spel
ontwikkeld voor kerkelijke jongeren; de Paas Challenge, waarin
jongeren in de huid kruipen van de hoofdpersonen uit het
Paasverhaal. Daarnaast ondersteunt JOP de gemeenten via
gratis online programma's voor jeugdwerkers en predikanten in

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. N.L. Kleinjan-Visser

Agenda
datum

tijd

Wo. 24-04

20.00

Do. 25-04

20.00

Zo. 28-04

09.30

17.00
Coll.:
Uitgangs coll.:

activiteit
Bijbelkring in De Hoeksteen
(laatste keer)
Voorbereidingsavond Israëlreis in
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Uitzending Radio Ridderkerk
Ds. P.L. Tolhoek uit Heusden
Diaconie & Kerkrentmeesters
Weekbrief

Uitdelen weekbrief volgende week, 28-04-2019:
Jannie en Bram van Oudheusden en Nel Heinsius
De redactie van de weekbrief wenst u een gezegend
Pasen.

