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“Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de Heer, schepper van de einden der aarde.
Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput, Zijn wijsheid is niet te doorgronden (...) Wie hoopt op de Heer
krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent,
maar raakt niet uitgeput.” – Jesaja 40: 28 & 31 (NBV)
Rijsoord, week 1, zondag 03-01-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. P.G.I. van den Berg uit Asperen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Na een voor velen intensief en bewogen 2020 bidden we
om Gods nabijheid en kracht voor het nieuwe jaar.
Zieken
 Dhr. J. Commijs verblijft in SVRZ ‘t Gasthuis in
Middelburg.
 Mevr. Anja Lagendijk zal op dinsdag 5 januari weer een
operatie ondergaan (dagopname).
 Dhr. W. Put is opgenomen in het Maasstadziekenhuis.

Collecten
Voorlopig hebben wij niet de mogelijkheid om tijdens de
diensten te collecteren. Zoals u inmiddels weet, kunt u het
ook overmaken, onder vermelding van “collecte”. De
colleges zullen het waarderen en het besteden waar het
nodig is of voor bedoeld. Zo kan het werk in onze gemeente
ook financieel doorgang vinden. Hier volgen voor de
volledigheid nog de rekeningnummers:
College van Diakenen: NL62 RABO 0355492784
College van Kerkrentmeesters:
NL91 RABO 0355402246 of NL65 INGB 0000529828.
Gift
Via mevr. Annemiek Stolk hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 20,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Postadressen
 SVRZ ‘t Gasthuis, Noordpoortplein 2,
4331 RN Middelburg
 Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
Overlijden
Op zaterdag 26 december is overleden mevrouw
M.C. van Driel-Huizer in de leeftijd van 93 jaar. De laatste
jaren van haar leven woonde zij in Swinhove in Zwijndrecht.
De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis heeft
plaatsgevonden op zaterdag 2 januari op begraafplaats
Vredehof in Ridderkerk, uitsluitend op uitnodiging van de
familie. Deze dienst was ook te volgen via een Livestream
op de website www.timmersuitvaart.nl. Hierbij condoleren
wij haar zoon, schoondochter en kleinkinderen en wensen
hen Gods troost en nabijheid toe.

Dankbetuiging
Graag willen wij iederéén hartelijk bedanken voor de
telefoontjes, kaarten met zoveel lieve woorden en wensen,
die wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig
huwelijksjubileum. Het was fijn om in deze tijd het meeleven
van de gemeente te ervaren. Dat heeft ons goed gedaan.
Hartelijke groet van Simon & Ada Bakker te Zwijndrecht
H.V.G. “Bid en Werk”
Vertrouwen is de sleutel die de opening vormt
naar een liefdevol nieuwjaar. Gezondheid, geluk, licht ,
en positiviteit, zend ik je met dit warme woordgebaar.
Bestuur en leden H.V.G. “Bid en Werk”

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M.J. van Gameren-Gouman

Agenda
datum

tijd

Zo. 10-01

10.00
17.00

activiteit
Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Ds. R.J. van Amstel uit
Rotterdam-Alexander
Alléén 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!

