WEEKBRIEF

EENENTWINTIGSTE JAARGANG

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,
email predikant@hervormdegemeenterijsoord.nl; bij geen gehoor: Arie Bazen,
tel. 0180-427780, email a.bazen3@upcmail.nl

“Ik zal bevrijden wie Mij liefheeft en beschermen wie met Mijn naam vertrouwd is.
Roep je Mij aan, Ik geef antwoord, in de nood zal Ik bij je zijn.” – Psalm 91:14,15a (NBV)
Rijsoord, week 2, zondag 10-01-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. R.J. van Amstel uit Rotterdam-Alexander
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede gevraagd voor:
Allen, die zich met hun tijd en energie blijven inzetten
voor alle werk in onze gemeente in deze bijzondere
tijden.
Zieken
 Dhr. J. Commijs verblijft in SVRZ ‘t Gasthuis in
Middelburg.
 Dhr. W. Put is afgelopen week geopereerd in het
Amphiaziekenhuis in Breda.
 Mevr. Jannie van Oudheusden is afgelopen vrijdag
opgenomen in het A.S.Z., locatie Dordwijk, voor
onderzoek en behandeling.

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. Annie v.d. Wulp hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Postadressen
 SVRZ ‘t Gasthuis, Noordpoortplein 2,
4331 RN Middelburg
 Amphiaziekenhuis, Postbus 90158,
4800 RK Breda
 A.S.Z., locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
25-jarig ambtsjubileum ds. Hendriksen
Op 7 januari was het 25 jaar geleden dat onze vorige
predikant ds. Hendriksen werd bevestigd als dienaar des
Woords in de Ned. Hervormde Kerk. Van 2004 tot zijn
emeritaat in 2011 heeft hij onze gemeente mogen
dienen als herder en leraar. Met dankbaarheid kijken
velen terug op deze periode, waarin hij het Evangelie
mocht verkondigen en tot steun is geweest met zijn
hartelijke pastorale arbeid. In de dienst van volgende
week zondagmorgen 17 januari a.s. hoopt hij bij ons voor
te gaan en we hopen dan aandacht te besteden aan dit
jubileum. Dit zal helaas wegens de lock-down op
bescheiden schaal zijn en u kunt dat alleen online mee
beleven. We wensen hem nog vele gezonde jaren toe,
samen met zijn vrouw en (klein-)kinderen, en de kracht
en vreugde om nog heel lang het Woord te blijven
verkondigen, ook in ons midden, daarbij gesterkt door
Gods onmisbare zegen.

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. N.L. Kleinjan-Visser

Agenda
datum

tijd

Ma. 11-01
Zo. 17-01

10.00
17.00

activiteit
Kerkenraadsvergadering: i.v.m.
Corona-inperkingen wordt deze
uitgesteld.
Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Alléén via Internet en Kerkradio!
Ds. A.H. Groen
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!

