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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,
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“Ik heb Uw naam aangeroepen, Heere, vanuit het diepste van de put. U hebt mijn stem gehoord,
verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn hulpgeroep.” – Klaagliederen 3: 55 en 56 (HSV)
Rijsoord, week 7, zondag 14-02-2021
Diensten en samenkomsten
09.30 uur:
Ds. A.H. Groen – 1e Lijdenszondag
Uitzending Radio Ridderkerk en
via Internet en Kerkradio!
17.00 uur:
Ds. G.J. Mink uit Sliedrecht
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
We bidden voor al het leed in de wereld wat nu niet het
nieuws haalt en vragen om Gods ontferming.
Zieken
 Dhr. H. Kooiman verblijft in ‘t Ronde Sant.
 Dhr. C.J.N. Kool verblijft in ‘t Ronde Sant.
 Mevr. J. van Golen-Scheurwater verblijft in het Zorghotel
van het Maasstadziekenhuis. Zij is heel ernstig ziek.
 Mevr. A. Groenenboom-van Kessel is afgelopen
donderdag opgenomen in de Riederborgh. Zij zal hier
voorgoed gaan wonen en wij wensen haar daar een
gezegende tijd toe.
 Mevr. C. Verheij-Vermaat is opgenomen in ’t Ronde
Sant.

Met ieders bijdrage hopen we ook dit jaar al het werk in
onze gemeente weer financieel mogelijk te maken.
Nogmaals van harte in uw aandacht aanbevolen.
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
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
 Zorghotel Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 2,
3079 DZ Rotterdam
 Zorgcentrum Riederborgh, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
Dankbetuiging
Wij willen iedereen hartelijk bedanken, die met ons
meeleefde tijdens Wim zijn ziekenhuisopname, door ons
kaarten, telefoontjes en appjes te sturen. Ook voor de
kaarten met Wim zijn verjaardag. Bovenal dank aan God,
Die adem gaf.
Hartelijke groet van Wim en Corry Put
Kerkdiensten online
Aangezien de huidige lockdown nog zeker t/m 2 maart
duurt, zullen we in ieder geval tot die datum onze diensten
houden zonder kerkgangers, daarin niet zingen en alleen
via internet uitzenden. Wanneer er weer versoepelingen
mogelijk worden, zal de kerkenraad daarover opnieuw
besluiten. Wij blijven daarbij de richtlijnen van de PKN als
uitgangspunt nemen.
Actie Kerkbalans
Enige weken geleden hebt u de uitnodiging ontvangen om
uw bijdrage voor de actie Kerkbalans kenbaar te maken.
Van ongeveer de helft van de benaderde adressen hebben
we inmiddels een reactie mogen ontvangen.
Daarvoor heel hartelijk dank. Wanneer u nog niet in de
gelegenheid was om ons te berichten, brengen we onze
oproep hierbij nog even in uw herinnering.

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. M. Schop-van Noort

Agenda
datum

tijd

Zo. 21-02

10.00
17.00

activiteit
Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
2e Lijdenszondag
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!

