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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

“Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen,
mijn rots en mijn burcht, dat bent U.” – Psalm 71: 3 onberijmd (NBV)
Rijsoord, week 5, zondag 31-01-2021

Verjaardagen 70+

Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede gevraagd voor:
Allen die ons regeren en besturen, dat zij in deze
turbulente tijden hun taken met wijsheid mogen
vervullen.
Zieken
 Dhr. H. Kooiman verblijft in ‘t Ronde Sant.
 Mevr. E. Jonker-Advokaat is, als alles goed is gegaan,
afgelopen vrijdag geopereerd in het A.S.Z. locatie
Dordwijk.
 Dhr. J. Verhoeven is opgenomen voor een operatie in
het A.S.Z. locatie Dordwijk.
 Mevr. Jannie van Oudheusden is voor behandeling
opgenomen in het A.S.Z locatie Dordwijk en hoopt
maandag de eerste van een nieuwe reeks kuren te
krijgen.
 Dhr. C.J.N. Kool wordt a.s. maandag opgenomen in ‘t
Ronde Sant.
Postadressen
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
 A.S.Z. locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
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. Anneke Verhoeven € 10,-- en via
dhr. Jan de Bruin € 5,--. Onze hartelijke dank hiervoor!

Stuur eens een kaartje aan:
Dhr. Adrie de Wit

Agenda
datum

tijd

Zo. 07-02

10.00
17.00

activiteit
Ds. J. Quist uit Scheveningen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Ds. E. van der Poel uit
Schoonrewoerd
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!

