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“Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen
waren uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen:
Vrede zij u!” Johannes 20:19 (HSV)
Rijsoord, week 19, zondag 05-05-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze zondag
te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. J. Boom uit ’s Gravenmoer
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Nevendienst+:
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Genesis 13
Onderwerp: Abraham en Lot gaan uit
elkaar
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Collecten: Diaconie/Diaconaal Fonds Militairen
Kerkrentmeesters
Kindernevendienst
Komt u na afloop van de morgendienst kijken naar de oude
stad Jeruzalem? In de Hoeksteen staat ons Paasproject
beneden uitgestald: de oude tempel, het woonhuis waar de
Pesachmaaltijd gebruikt werd, het paleis van Pilatus, het
huis van de hogepriester en tenslotte het rotsgraf in de tuin.
Het zijn de gebouwen die horen bij de vertellingen over de
laatste dagen voor Jezus’ dood en Opstanding. Het is zeer
de moeite waard om te komen kijken.

resultaat is er dan ook naar! We willen allen die daaraan
hebben meegeholpen heel hartelijk danken voor hun inzet
en enthousiasme.
De kerkrentmeesters
Kindermiddag
Op 8 mei is er weer een kindermiddag. Jullie zijn van harte
welkom en breng gerust een vriend of vriendin mee. Wat
gaan we doen? We luisteren naar een mooi verhaal, we
leren een lied en gaan gezellig knutselen. Het is van 14.00
tot 16.00 uur in de Hoeksteen achter de kerk.
Groet van het team.
Soos Rijsoord
Op woensdagmiddag 8 mei hopen wij weer Soos te houden
in De Hoeksteen. We beginnen deze middag om twee uur
en eindigen om ongeveer half vijf. Ds. G.H. Offringa
verzorgt deze middag de opening. Na de thee gaan we een
spel doen. Belangstellenden zijn weer hartelijk welkom.
Het bestuur
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Anja Lagendijk € 10,-- en via dhr.
Henk van Ooijen € 20,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Voorbede:
We bidden voor Gods nabijheid en vrede voor de vervolgde
christenen die bang moeten zijn voor mensen in hun
omgeving. We bidden om vrijmoedigheid voor onszelf zodat
we ons niet verschuilen maar vanuit de vrede van Christus
open in de wereld staan.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. M. Velthuizen-van der Spelt
Zieken
 Dhr. C. Groenenboom is voor onderzoek opgenomen in
het A.S.Z., locatie Zwijndrecht.
 Dhr. D. Batenburg uit de Riederborgh wordt a.s.
woensdag opgenomen in het ziekenhuis voor een kleine
ingreep. Als alles goed gaat, mag hij donderdag weer
naar huis.
Postadressen
 A.S.Z., locatie Zwijndrecht
Langeweg 336, 3331 LZ Zwijndrecht
 Zorgcentrum “Riederborgh”,
Boksdoornstraat 2, 2982 BC Ridderkerk
Kerkschoonmaak
De maandelijkse schoonmaakbeurt in de kerkzaal van
afgelopen vrijdag is opgewaardeerd tot een echte grote
voorjaarsschoonmaak.
Het ziet er allemaal weer buitengewoon fris en schoon uit.
Er is hard gewerkt en er was ook veel gezelligheid; het

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. P. de Jong-Boshuizen

Agenda
datum
Wo. 08-05

Vr. 10-05
Zo. 12-05

tijd
14.0016.00
14.0016.30
19.3022.30
10.00
17.00
Coll.:

activiteit
Kindermiddag in De Hoeksteen
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
Chill-avond voor de jeugd van 13-17
jaar op de zolder van De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 12-05-2019:
Jan de Bruin, Gerda de Jong en Nel de Jong

