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“En zij verhieven hun stem en riepen: „Jezus, Meester, heb medelijden met ons!‟ ” – Lucas 17:13 (NBV)
Rijsoord, week 3, zondag 17-01-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
(Met speciale aandacht voor zijn 25-jarig
ambtsjubileum)
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Hemelse God, geef de wereld en haar leiders veel van
Uw wijsheid en liefde.
Zieken
 Dhr. J. Commijs verblijft nog in SVRZ „t Gasthuis in
Middelburg, maar hoopt, als alles goed gaat,
aanstaande week naar huis terug te kunnen keren.
 Dhr. W. Put verblijft na een succesvolle operatie nog
in het Amphiaziekenhuis te Breda.
 Mevr. Jannie van Oudheusden is na behandeling en
onderzoek in het A.S.Z., locatie Dordwijk, weer
thuisgekomen.

Uw toezegging en/of bijdrage zal dit jaar vanwege de
Corona-beperkingen niet bij u opgehaald worden, maar u
treft bij de brief een gefrankeerde antwoordenveloppe
aan. Daarmee kunt u het antwoordstrookje aan ons
terugsturen. We zien dat met belangstelling en
vertrouwen tegemoet. Mogen we ook dit jaar weer op uw
aller steun rekenen?
College van kerkrentmeesters
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.
Verjaardagen 70+

Postadressen
 SVRZ „t Gasthuis, Noordpoortplein 2,
4331 RN Middelburg
 Amphiaziekenhuis, Postbus 90158,
4800 RK Breda
Dankbetuigingen
Gemeente, heel hartelijk dank voor de felicitaties die ik
voor mijn verjaardag heb mogen ontvangen. Het is
hartverwarmend dat wij in deze bijzondere tijd zo met
elkaar meeleven.
Arie Bazen
***
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het meeleven naar
aanleiding van mijn operatie. Ook nu heeft het herstel tijd
nodig, maar ik ben dankbaar dat mijn aandoening
verholpen kon worden.
Hartelijke groet, Anja Lagendijk

Stuur eens een kaartje aan:
Fam. Kool

Agenda
datum

tijd

Zo. 24-01

10.00
17.00

Actie Kerkbalans 2021
Hierbij willen we de actie Kerkbalans weer onder uw
aandacht brengen. Het motto dit jaar is “GEEF
VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN”. De actie
Kerkbalans is de jaarlijks terugkerende vraag aan u om
aan te geven met welk bedrag u onze kerk dit jaar wilt
steunen. In de komende week worden de brieven bij de
gemeenteleden thuis bezorgd. Daarbij zult u ook weer
een actueel overzicht aantreffen van de
kerkenraadsleden en contactpersonen.

activiteit
Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Ds. A.L.A. den Besten uit
Nieuwerkerk a/d IJssel
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!

