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De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren, waar Gij ons bidden hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft.
(Liedboek, Psalm 65:1)
Rijsoord, week 22, zondag 26-05-2019
Welkom in onze kerk. Wij zijn blij u en jullie op deze
zondag te mogen ontmoeten.
Diensten en samenkomsten
09.50 uur: Ds. A.H. Groen
Jeugddienst met als thema "Jezus zien?"
M.m.v. Gospelkoor en combo Polyhymnia
uit Tholen o.l.v. Maarten van der Kooij
Kindernevendienst: 4 t/m 9 jaar
Bijbelgedeelte: Johannes 14: 15-31
Onderwerp: Een andere Trooster dan
Jezus
Koffiedrinken na de dienst
17.00 uur: Ds. J. Slager uit Rotterdam-IJsselmonde
Collecten:
Diaconie
Kerkrentmeesters
Uitgangscollecte:
Jeugdraad
Voorbede gevraagd voor:
Allen die zich ingezet hebben voor onze Fancy Fair. Dat
medewerkers en deelnemers in dankbaarheid mogen
terugkijken op een rijk stuk gemeentewerk. Moge God
het werk van de commissie Samen over de Brug blijven
zegenen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Ds. A.H. Groen
Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Overleden
Op zondag 19 mei is heengegaan ons gemeentelid
Cor Groenenboom op de leeftijd van 89 jaar. Er is
gelegenheid de familie te condoleren op maandagavond
27 mei in de Hoeksteen van 19.30-20.30 uur. De
dankdienst voor zijn leven, voorafgaande aan de
begrafenis, zal gehouden worden op dinsdag 28 mei,
aanvang 10.30 uur, in onze kerk. Aansluitend zal de
begrafenis plaatsvinden om ongeveer 12.00 uur op
begraafplaats Vredehof, Lagendijk 114 te Ridderkerk.
Na afloop van de begrafenis is er nog gelegenheid om
elkaar te ontmoeten en de familie te condoleren in de
Hoeksteen. We wensen zijn vrouw Janie, kinderen en
(achter)kleinkinderen Gods troost en zegen toe bij het
definitieve afscheid en in de tijd die komt.

Huwelijksjubileum
Op donderdag 30 mei hopen de heer P.L. Boogert en
mevrouw W. Boogert-Bol 45 jaar getrouwd te zijn. Wij
feliciteren hen en hun kinderen en kleinkinderen van
harte met dit rijke moment in hun leven en hopen dat zij
een fijne dag mogen hebben. Voor de toekomst wensen
wij hen Gods onmisbare Zegen toe, voor elkaar en voor
het goede werk dat zij in onze gemeente doen.
Dankbetuiging
Hierbij wil ik u allen hartelijk bedanken voor de vele
felicitaties die ik voor mijn verjaardag mocht ontvangen.
Hetty Pons-van ‘t Zelfde
Collectemunten
Wij maken u erop attent dat u op dinsdag 28 mei 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.
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

Soos Rijsoord
Woensdag 29 mei is er weer Soos, de laatste van dit
seizoen en daarom beginnen we deze keer om half een
met een broodmaaltijd. Ds. A.H. Groen verzorgt deze
middag de meditatie. Na de thee spelen we een paar
rondjes Bingo. We sluiten de middag af om ongeveer
half vijf. We wensen u allemaal een goede vakantie toe.
Het bestuur van de Soos
H.V.D.
Volgende week zondag, 02-06, zijn aan de beurt om
koffie te schenken: Djoeke van Es en Nel Heinsius.
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. J. van Golen-Scheurwater

Agenda
datum

tijd

activiteit
Condoleren i.v.m. het overlijden van
19.30Ma. 27-05
dhr. C. Groenenboom in
20.30
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen, dankdienst
Di. 28-05 10.30 voorafgaand aan de begrafenis van
dhr. C. Groenenboom
19.30- Afhalen collectemunten in
20.00 De Hoeksteen
12.30Wo. 29-05
Soos Rijsoord in De Hoeksteen
16.30
Do. 30-05 09.30 Ds. A.H. Groen, Hemelvaartsdag
Coll.: Diaconie/NBG & Kerkrentmeesters
Ds. C. Haasnoot uit Lisse
Zo. 02-06 10.00
Koffiedrinken na de dienst
17.00 Ds. A.H. Groen
Coll.: Diaconie & Kerkrentmeesters
Uitgangs coll.: Fonds Groot Onderhoud
Uitdelen weekbrief volgende week, 02-06-2019:
Leen Schouten, Anja Lagendijk (ruil) en Marja Wols (ruil)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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: apberkhout@live.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 ................................……………………………

