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Rijsoord, week 4, zondag 24-01-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. A.L.A. den Besten uit Nieuwerkerk a/d IJssel
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
We bidden om geduld en liefde in ons land en bescherming
tegen verdeeldheid en verharding.
Zieken
 Dhr. J. Commijs mocht weer thuiskomen vanuit SVRZ ‘t
Gasthuis in Middelburg.
 Dhr. W. Put is dankbaar thuisgekomen uit het ziekenhuis.
 Dhr. H. Kooiman is deze week opgenomen in ‘t Ronde Sant.
 Mevr. Anca Kooiman heeft een erg bemoedigende uitslag
gehad n.a.v. de eerste behandelingen. Vol goede moed en
hoop gaat zij het vervolgtraject in.
Postadres
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
Overlijden
Op zaterdag 16 januari is overleden de heer A. Gouman, in de
leeftijd van 88 jaar. Na vele jaren in de Mauritshoek in Rijsoord
te hebben gewoond, verbleef hij de laatste maanden van zijn
leven in de Riederborgh. De afscheidsdienst met aansluitend
de begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 23 januari om
10.00 uur op begraafplaats Vredehof in Ridderkerk, in besloten
kring. Deze dienst was te volgen via een livestream:
https://start.memoriam.tv – inlogcode QS9W7DFK. Hierbij
condoleren wij zijn vrouw en kinderen en wensen hen Gods
troost en nabijheid toe.

Dankbetuigingen
Lieve mensen in Rijsoord en omgeving. Met dankbaarheid
kijken we terug op de jubileumdienst van afgelopen zondag in
de zo vertrouwde kerk van Rijsoord. Ondanks de beperkingen
was er toch duidelijk dat gevoel van verbondenheid. U allen,
die in gebeden, kaarten met heel veel lieve woorden,
telefoontjes, appjes, mailtjes en bloemen aan ons gedacht
hebben, ontzettend bedankt. Ook de kerkenraad, die het weer
niet kon laten de verbondenheid vanuit het verleden te laten
merken in toespraak en een stoffelijke blijk van waardering,
heel hartelijk dank. Het ga u allen goed onder Gods zegen.
Soli Deo Gloria.
Een lieve groet van ons, ds. en mevrouw C. Hendriksen.
***
Hierbij wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de
felicitaties n.a.v. mijn verjaardag in de vorm van kaarten,
telefoontjes en de bloemen van de H.V.D. Het heeft mij heel
erg goed gedaan.
Pie de Jong-Boshuizen

Lieve mensen,
De vele kaarten, brieven, bloemen en lieve woorden tijdens het
ziek zijn en na het overlijden van Wijnand Labee hebben ons
zeer ontroerd en waren voor ons als gezin een grote steun.
Daarom wil ik u allen hartelijk bedanken voor al uw oprechte
medeleven en steun.
Hetty Labee
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.
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief ontvangen:
via mevr. Gré van Gameren € 10,-- en via dhr. Joop Horsten
€ 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Fam. Tiemens

Agenda
datum

tijd

Zo. 31-01

10.00
17.00

activiteit
Ds. A.H. Groen
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!

