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“Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die Hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft Hij ons, die
dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.”
Efeziërs 2: 4-5 (NBV)
Rijsoord, week 18, zondag 28-04-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.30 uur: Ds. A.H. Groen
Uitzending Radio Ridderkerk
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Genesis 12
Onderwerp: Abraham door God
geroepen
17.00 uur: Ds. P.L. Tolhoek uit Heusden
Collecten:
Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitg.coll.:
Weekbrief
Kindernevendienst
Vorige week waren wij op de laatste locatie van ons
Paasproject, locatie rotsgraf. Het graf was leeg: de Here
Jezus was opgestaan! Vandaag gaan we weer helemaal
terug naar het Oude Testament met verhalen over het
leven van Abraham. De maquette van de oude stad
Jeruzalem, die wij tijdens ons Paasproject gebruikt
hebben, willen wij ook aan u laten zien. Daarom zullen
wij deze maquette op zondag 5 mei, als er koffiedrinken
is, beneden opbouwen. Het is zeer de moeite waard om
er naar te komen kijken.
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor vrede ín en óm alle erediensten overal
op aarde.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. J. Kooiman-Nouwen
Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Dankbetuiging
Hartelijk dank voor de kaarten die ik naar aanleiding van
de weekbrief heb ontvangen én voor het paasdoosje.
Hartelijke groet, Jenny Alderliesten
Forse tegenslag
We zijn vorige week geconfronteerd met een forse
tegenslag in de voortgang van de restauratie van de
toog. De aannemer met wie we de voorbereidingen
hebben getroffen en die de uitvoering ter hand zou
nemen, heeft een plotseling opgekomen serieus
gezondheidsprobleem gekregen, zodanig dat hij ons
heeft gemeld dat hij definitief met al zijn bouwactiviteiten
gaat stoppen. Dat betekent voor ons dat we in overleg

met onze architect en adviseur, bureau Lakerveld, op
zoek moeten naar een andere aannemer. Dat betekent
nieuwe ronden overleg over uitvoering, begroting en
planning. Gevolg daarvan is in ieder geval dat we het
plan moeten loslaten om op 3 juni te starten met de
restauratie. Het is nu onzeker wanneer we met het werk
dan wel kunnen beginnen. Uiteraard doen we ons
uiterste best om snel tot nieuwe afspraken te komen,
maar doen daarbij tegelijk een beroep op ons aller
geduld. We leven mee met onze beoogde aannemer, die
nu een radicale omwenteling in zijn persoonlijk en
bedrijfsmatig leven onder ogen moet zien. Wanneer er
weer vervolgstappen zijn gezet, brengen we u zo snel
mogelijk op de hoogte.
De kerkrentmeesters
Collecte 5 mei voor het Diaconaal Fonds Militairen
Ongeveer 45.000 Nederlandse militairen werken bij de
landmacht, luchtmacht, marine of marechaussee. In een
wereld vol onrust beschermen ze wat ons dierbaar is. Ze
dragen elke dag bij aan vrede en veiligheid. De grootste
missie waar Nederlandse militairen momenteel hun werk
doen is in Mali. Dit kan zwaar zijn. Een brandende zon
en hitte in de woestijn of juist een extreme kou in Noorwegen vragen veel van het menselijk lichaam. Ook het
omgaan met de lokale bevolking vraagt veel aanpassingsvermogen van de militairen. Eén van de projecten
vanuit het Diaconaal Fonds Militairen is het steunen van
de soldatenkerk. Tijdens oefeningen en uitzendingen
kent de militaire wereld kerkdiensten “te velde of schip”.
Bijeenkomsten en vieringen onder bijzondere omstandigheden in een unieke sfeer. Militairen die thuis vaak
kerkdiensten bezoeken, maar ook die dat zelden of nooit
doen, bezoeken deze diensten. Op 4 en 5 mei denken
wij terug aan de jaren 1940–1945, waar veel militairen
hun leven/gezondheid hebben gegeven voor onze
vrijheid. Laten wij onze militairen helpen bij het verrichten
van hun taak, maar hen ook diaconale/pastorale zorg
bieden. Van harte aanbevolen.
De diakenen
Inloopochtend
Op donderdag 2 mei 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!
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 30 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.

H.V.G. “Bid en Werk”
Woensdag 1 mei is de laatste clubavond. We beginnen
deze avond om 6 uur met een koud buffet in de
Hoeksteen. Na het eten gaan we dan verder met de
avond zoals we het altijd doen en, zoals u van ons
gewend bent, natuurlijk de koningsquizzzz. Tot 1 mei!
Groetjes Truus Stok
Uitgebloeide bollen
Van een ons bekend tuincentrum kreeg de tuinploeg
bericht: “We hebben wat bollen over die kunnen jullie
maandag komen ophalen”. Maandagmorgen er heen
met de gedachte: het zijn bollen die nog gepoot moeten
worden. Is dat niet wat laat? Het bleken bollen te zijn die
we ook van de gemeenteleden krijgen, maar dan te ver
uitgelopen om nog te verkopen. De hoeveelheid was
royaal tot zeer royaal. Het vroeg twee morgens om alles
een goede plek te geven en te poten. Het is gelukt! We
hebben ze de afgelopen dagen regelmatig water
gegeven. Volgende voorjaar kunt u zeggen wat u er van
vindt. De tuinploeg vond het fantastisch, onze hartelijk
dank.
De tuinploeg
H.V.D.
Volgende week zondag, 05-05, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Alie Kranendonk en Truus v.d. Pol.
Gift
Via mevr. Anja Lagendijk hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Kees Jan Bezemer

Agenda
datum
Ma. 29-04
Di. 30-04

Wo. 01-05

Do. 02-05

Vr. 03-05

tijd

activiteit
Kerkenraadvergadering in
20.00
De Hoeksteen
19.30- Afhalen collectemunten in
20.00 De Hoeksteen
Vergadering leiding
19.45
Kindernevendienst in De Hoeksteen
H.V.G. “Bid en Werk”, laatste keer,
18.00
met koud buffet in De Hoeksteen
BijbelGesprekskring in de
20.00 bovenzaal van De Hoeksteen
(laatste avond)
10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
Avondgebedskring bij Evert en Riet
20.00
Bunt
08.30 Schoonmaakploeg in De Hoeksteen

datum
Zo. 05-05

tijd
10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Ds. J. Boom uit ’s Gravenmoer
Koffiedrinken na de dienst
Ds. A.H. Groen
Diaconie/Diaconaal Fonds Militairen
Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 05-05-2019:
Nel Kleinjan en Petra en René Levering

