NEGENTIENDE JAARGANG

WEEKBRIEF

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl
Contactadres redactie: Anja Lagendijk, G. Flohilstraat 19, 2988 XE Ridderkerk (Rijsoord)
tel. 0180-426525 e-mail adres: k.lagendijk@wxs.nl
Inleveren van kopij: uiterlijk woensdagavond 19.00 uur
Voor berichten van ziekte, overlijden, geboorte etc.: Ds. A.H. Groen, tel. 0180-421395,
e-mail ah.groen@hetnet.nl; bij geen gehoor: Arie Bazen, tel. 0180-427780,
e-mail a.bazen3@upcmail.nl

“Heer, U bent ons een toevlucht geweest van geslacht op geslacht.” – Psalm 90:1 (NBV)
Rijsoord, week 21, zondag 19-05-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. M.C. Van Pelt uit Rotterdam-Kralingen
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
+
Nevendienst :
9 t/m 12 jaar
Bijbelgedeelte: Genesis 15
Onderwerp: God sluit een verbond met
Abraham
17.00 uur: Ds. H.J. Franzen uit Pijnacker
Collecten: Diaconie & Kerkrentmeesters
Voorbede:
Wij bidden voor de Fancy Fair van a.s. zaterdag, dat het
een vruchtbare dag mag worden met een mooie
opbrengst voor de instandhouding van ons kerkgebouw.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Dhr. R.E. Barnard

Jeugddienst 26 mei
Op 26 mei is er om 09.50 uur weer een jeugddienst die
geleid wordt door Ds. Groen. Het thema is "Jezus zien?".
Medewerking wordt verleend door Gospelkoor en combo
Polyhymnia uit Tholen. Zij staan onder leiding van
Maarten van der Kooij. Na de dienst is er gelegenheid
elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie. We hopen je te zien tijdens deze dienst en neem
gerust je vrienden en vriendinnen mee en natuurlijk zijn
je ouders ook welkom.
Namens de organisatie, Ad Berkhout
H.V.D.
Volgende week zondag, 26-05, wordt de koffie
geschonken door Alie Kranendonk en Truus v.d. Pol.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Jannie van Mastrigt 2x € 5,--, via
mevr. Nel Heinsius € 10,-- (en € 10,-- voor de kerk) en
via dhr. Jan de Bruin € 5,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Zieken
 Dhr. C. Groenenboom mocht afgelopen dinsdag weer
thuiskomen uit het ziekenhuis. Zijn gezondheid is
kwetsbaar.
 Mevr. G. van Wijk-den Otter uit Reyerheem is een
aantal dagen opgenomen geweest in het
ziekenhuis, maar mocht weer thuiskomen.
Postadres
 Zorgcentrum Reyerheem, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk
Dankbetuiging
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en
de attentie voor mijn verjaardag. Het was
hartverwarmend.
Bep Tiemens
C.M.V. Passage
Allemaal van harte welkom op 21 mei. Het is alweer de
laatste Passage avond van het voorseizoen. Er wordt
een gezellige avond gepresenteerd door Emmy en
Martin de Bruin uit Oostendam. Dit echtpaar komt met
een presentatie die de naam heeft “Jeugdsentiment met
koek & snoepie”. Er wordt ook een kwis gepresenteerd.
In de pauze is er gelegenheid om snoep te kopen en er
zijn deze avond nog meer verrassingen. Dus leden,
probeer deze avond vrij te houden en niet-leden zijn ook
welkom tegen een kleine vergoeding. De avond begint
deze keer om 19.30 uur in de Hoeksteen.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Passage, Pauly Bestebreurtje

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. R. Stiksma-van Splunder

Agenda
datum
Di. 21-05
Za. 25-05

tijd
activiteit
19.30 C.M.V. Passage in De Hoeksteen
10.00 FANCY FAIR!!
Ds. A.H. Groen – Jeugddienst
m.m.v. Gospelkoor en combo
09.50
Zo. 26-05
Polyhymnia uit Tholen
Koffiedrinken na de dienst
Ds. J. Slager uit Rotterdam17.00
IJsselmonde
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.: Jeugdraad
Uitdelen weekbrief en liturgie volgende week,
26-05-2019:
Peet van Drunen, Teunie Rijkeboer en Marja Wols

