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“De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; Hij heeft alleen maar geduld
met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.” – 2 Petrus 3:9 (NBV)
Rijsoord, week 18, zondag 02-05-2021
Diensten en samenkomsten
Ds. A.H. Groen
09.30 uur: Na reservering (L t/m Z) en via Internet,
Kerkradio en Radio Ridderkerk!
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+
Ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk
17.00 uur: Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Wij bidden voor onze jongeren, in het bijzonder voor hen
die bezig zijn met examens of hun overgaan naar een
volgend leerjaar. Dat God hen mag zegenen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. Ditty Romijn-Witte
Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Huwelijksjubileum
Op donderdag 6 mei hopen de heer B. van Ieperen en
mevrouw S.C. van Ieperen-van der Steen de dag te
gedenken dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn
getreden. Wij feliciteren hen, hun kinderen en
kleinkinderen van harte met dit heuglijke feit en hopen
dat zij een fijne dag mogen hebben met elkaar.
Wij wensen hen nog goede jaren samen toe, vergezeld
van Gods onmisbare zegen.

Koninklijke onderscheiding
In de jaarlijkse lintjesregen is dit jaar ook ons
gemeentelid mevr. Ditty Romijn-Witte benoemd tot lid in
de orde van Oranje-Nassau. Zij heeft in onze gemeente
vele jaren haar tijd en energie gegeven aan het werk van
de zondagsschool en als voorzitter van de Fancy-Fair
commissie. Wij feliciteren haar van harte met dit
feestelijke en eervolle moment en onderstrepen van
harte de waardering die ze met deze onderscheiding
heeft gekregen.
IZB - Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!
Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van
anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar
iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband
animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je
toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en
volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij
jou past.

Dabar wordt op campings gedaan waarbij veel kinderen
en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die weinig
liefde thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar echte
aandacht etc. Door het doen van Dabar kun je echt
verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een
hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een
Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren (leeftijd van
17 tm 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten
weken Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams
leeg. Pak je kans en schrijf je snel in op
www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis.
De ervaring onbetaalbaar! Kijk op
https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s
wat jongeren zeggen over hun Dabar ervaringen.
Gift
Via dhr. Henk van Ooijen hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Fam. L.W. Schouten

Agenda
Datum

Tijd

Zo. 09-05

10.00

17.00

Activiteit
Ds. W.J.J. Glashouwer uit
Amersfoort
Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!
Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!

De kerkenraad wenst u allen sterkte toe in deze
onzekere tijden. Neem uw verantwoordelijkheid in de
omgang met anderen volgens de regels die de
regering ons oplegt en laten we bidden voor elkaar!

