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“Want het is de Heer die wijsheid schenkt, zijn woorden bieden kennis en inzicht.” - Spreuken 2:6 (NBV)
Rijsoord, week 20, zondag 12-05-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Genesis 14
Onderwerp:
Abraham bevrijdt Lot
17.00 uur: Ds. C.H. Wesdorp uit Zoetermeer
Collecten: Diaconie
Kerkrentmeesters
Voorbede gevraagd voor:
Allen die de komende weken examen moeten doen én
degenen die om hen heen staan. Maar ook voor de
moeders uit de hele wereld. Dat zij allen kracht en
wijsheid mogen ontvangen, maar ook de nodige rust
mogen vinden.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Stolk-Leenheer
Zieken
 Dhr. C. Groenenboom verblijft nog in het A.S.Z.,
locatie Zwijndrecht.
Postadres
 A.S.Z., locatie Zwijndrecht
Langeweg 336, 3331 LZ Zwijndrecht
Dankbetuigingen
Glimlach
Ik kwam een glimlach tegen, die had iets van een lied,
En even dacht ik, mensen zijn alleen.....en toch ook niet.
Lieve mensen, iedereen bedankt voor de kaarten,
telefoontjes en ff langs komen voor m’n verjaardag, heel
erg leuk. Ook het oude volksliedje van Rijsoord, nog
nooit van gehoord.
Groeten, Truus Stok
***
Iedereen bedankt voor de leuke reacties voor mijn 91-ste
verjaardag.
Hartelijke groet van Nel van Gameren
Afwezigheid ds. en mevr. Groen
Van 13 t/m 24 mei zijn wij afwezig. In geval van
pastorale bijzonderheden kunt u contact opnemen met
onze scriba, dhr. A. Bazen. Zijn contactgegevens staan
hierboven in het kopje.

Oproep
Beste gemeenteleden,
Zoals u wellicht gezien heeft in het afgelopen jaar is het
aantal kinderen dat de Kindernevendienst en de
Nevendienst+ bezoekt flink gegroeid. Daar zijn we als
leiding blij mee en dankbaar voor. Onze ruimte boven in
de Hoeksteen is verbouwd om de steeds groter
wordende groep te kunnen plaatsen en op een goede
manier leiding te geven aan de groepen. Ook daar zijn
we als leiding erg blij mee. Groter worden geeft als
bijkomend effect dat er meer leiding nodig is. Tel daarbij
op dat een aantal mensen van de leiding stoppen met
hun werkzaamheden vanwege hun studie, hun werk of
omdat zij al heel veel jaren dit werk verzorgd hebben en
nu terug willen treden. Dat betekent dat de overblijvende
leiding uitgebreid moet worden met nieuwe mensen.
Daarom vragen wij u/jou met klem om u/jou aan te
melden als leiding voor de Nevendiensten. Het werk dat
gedaan moet worden kan niet alleen blijven rusten op de
leiding die nu overblijft. Voor nadere informatie kunt u/je
zich melden bij Petra Levering of Corine van der Meer, of
iemand anders van de leiding. Lijkt het u/je leuk om eens
een proefzondag mee te doen, dan kan dat natuurlijk.
Wij vertrouwen op uw/jouw verantwoordelijkheidsgevoel
en verheugen ons op aanmeldingen als leiding voor
onze kinderen.
Met vriendelijke groeten,
de leiding van de Nevendiensten
Bericht van de Fancy fair commissie
Nog 2½ week te gaan en dan is het zover: de FANCY
FAIR. Maar eerst nog een oproep voor vrijwilligers die
zaterdag 25 mei ‘s middags mee willen helpen, anders
komen we handen te kort. En woensdagavond kunnen
we hulp gebruiken om de spullen van de zolder naar
beneden te brengen. Het was eerst op dinsdag, maar
dan heeft Passage een avond, dus is het woensdag 22
mei geworden. Ook kunnen er nog spullen gebracht
worden vanaf 22 mei tot en met 24 mei, overdag zijn er
die dagen mensen in de Hoeksteen. Er zijn nog loten te
koop, en wie heeft er nog tijd over om loten te verkopen?
Er is via mevr. S. Zoeteman geld binnengekomen:
€ 20,-- en € 5,-- via de verkoop van boeken. De
commissie “Samen over de Brug” hoopt dat we met
elkaar een geweldige Fancy fair mogen hebben, de
opbrengst is voor ons Kerkgebouw.
De commissie
H.V.G. “Bid en Werk”
e
Woensdag 1 mei was de laatste avond van ons 1 half
jaar, die we gezellig zijn begonnen om 6 uur met een
overheerlijk koud buffet, met soep vooraf en ijs met heel
veel vers fruit en slagroom toe. Na het eten zijn we zoals
altijd begonnen met het Bijbelgedeelte en verdere
dingen.

Vervolg H.V.G. “Bid en Werk”
Na de pauze de gebruikelijke koningsquizzz; zelfs de
prinses kwam nog op bezoek met oranje bitter en
chocolade koningshartjes. Het was weer een gezellige
avond met elkaar. We hopen weer op 18 september
2019 te gaan beginnen, maar t.z.t. hoort u weer van ons.
Namens ons allemaal wensen wij u allen zonnige dagen
toe.
Bestuur en leden H.V.G. "Bid en Werk”
Inloopochtend
Op donderdag 16 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!

Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Anja Lagendijk € 3,-- en via ds.
Groen € 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. F. Schuijer-de Ruijter
Witbloemstraat 3
2988 XS Ridderkerk
Agenda
datum
Do. 16-05
Zo. 19-05

tijd
activiteit
10.00Inloopochtend in De Fontein
12.00
Ds. M.C. Van Pelt uit Rotterdam10.00
Kralingen
17.00 Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters

Uitdelen weekbrief volgende week, 19-05-2019:
Anneke Verhoeven, Gert Verbeek en Anja Lagendijk

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Antwoordstrookje
Op zaterdag 29 juni willen we als jeugdraad het seizoen afsluiten met de jongeren van onze gemeente in de leeftijd vanaf
10 jaar. We gaan die dag naar Museumpark Orientalis - Heilige Land Stichting. De kleurrijke wereld van het Jodendom,
Christendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving,
architectuur en natuur samenkomen. In drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de Romeinse straat –
kun je op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven. Na afloop van die dag willen we onder het genot van
een hapje en een drankje het seizoen afsluiten in onze eigen Hoeksteen. De kosten voor die dag zullen niet meer dan
€ 10,-- per persoon zijn. Vervoer wordt geregeld. Wil je meedoen met die dag, geef je dan op middels dit antwoordstrookje
of meld je aan bij onze jeugdouderling op via: info@hervormdegemeenterijsoord.nl Ook ouderen of gezinnen met jonge
kinderen willen we die dag niet buitensluiten, dus als u mee wilt, kunt u zich op dezelfde manier aanmelden. Van harte
welkom.
We zien je aanmelding graag komen. Een hartelijke groet van de jeugdraad.
Ja, ik ga mee op 29 juni. Mijn naam is….........................................................................................................
Ik ben te bereiken op tel. nr ................................……………………………

