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“Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God.
De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.” - Handelingen 16:25 (NBV)
Rijsoord, week 6, zondag 07-02-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. J. Quist uit Scheveningen
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. E. van Wijk uit Sprang-Capelle
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede gevraagd voor:
Wij bidden voor alle ambulancepersoneel, verpleegsters,
brandweermannen en politiemensen.
Zieken
 Dhr. H. Kooiman verblijft in ‘t Ronde Sant.
 Dhr. C.J.N. Kool verblijft in ‘t Ronde Sant.
 Mevr. E. Jonker-Advokaat mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.
 Dhr. J. Verhoeven mocht ook weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.
 Mevr. Jannie van Oudheusden is ook weer thuis.
 Mevr. J. van Golen-Scheurwater is overgeplaatst vanuit
Reyerheem naar het Zorghotel van het Maasstadziekenhuis.
Postadressen
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
 Zorghotel Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 2,
3079 DZ Rotterdam

College van Kerkrentmeesters:
NL91 RABO 0355402246 of NL65 INGB 0000529828.

40-dagenkalender 2021
De Projectgroep ’40-dagenkalender’ uit verschillende
kerken van Ridderkerk, Barendrecht en RotterdamIJsselmonde heeft voor de komende 40-dagentijd opnieuw
een boekje samengesteld. Met dit boekje wordt u elke dag
uitgenodigd tot bezinning, gebed en vieringen om toe te
leven naar het Paasfeest; tevens bevat het boekje een
leesrooster voor iedere dag in deze periode. De kalender
begint op woensdag 17 februari (aswoensdag). Evenals
voorgaande jaren zijn er in de 40-dagenperiode op de
vrijdagen gebedsvieringen. Deze beginnen om 19.30 uur en
zullen vanwege de Corona-beperkingen helaas alleen
online te volgen zijn via een link op de website van de
betreffende kerk; de adressen vindt u in het boekje. Het
doorgaan van de overige geplande activiteiten is sterk
afhankelijk van de dan geldende Corona-beperkingen.
Aangezien we nu nog alleen online-kerkdiensten hebben is
meenemen van het boekje uit de kerk geen mogelijkheid;
belangstellenden kunnen zich melden bij René Barnard, tel.
06-53519388, u krijgt dan een exemplaar thuisbezorgd.
De boekjes zijn gratis.
Verjaardagen 70+

Huwelijksjubileum
Op woensdag 10 februari hopen de heer J. Simon en
mevrouw L.A.J. Simon-Valk 55 jaar getrouwd zijn. Wij
feliciteren hen, hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van harte met dit heuglijke feit. Wij wensen hen een
fijne dag toe, ondanks de beperkingen van deze tijd. Wij
bidden dat zij voor elkaar gespaard mogen blijven,
vergezeld van Gods onmisbare zegen.
Dankbetuiging
Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele
hartverwarmende blijken van belangstelling en medeleven
die wij mochten ontvangen na het overlijden van Bram
Gouman.
Familie Gouman
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

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M.P. Crezée-Hoogzand
Agenda
datum

tijd

Zo. 14-02

09.30
17.00

activiteit
Ds. A.H. Groen – 1e Lijdenszondag
Uitzending Radio Ridderkerk en
via Internet en Kerkradio!
Ds. G.J. Mink uit Sliedrecht
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!

