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“Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf
gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.” - 1 Timoteüs 2: 5-6 (NBV)
Rijsoord, week 8, zondag 21-02-2021
Diensten en samenkomsten
e
10.00 uur: Ds. I. Hoornaar uit Ermelo –2 Lijdenszondag
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Kindernevendienst
Een spoor van liefde,
dat is het thema waarmee we als kindernevendienst naar
Pasen toeleven. Jezus laat een spoor van liefde achter
in de Bijbelverhalen die we lezen. Hij laat aan zijn
leerlingen zien hoe ze uit liefde voor Hem óók elkaar lief
moeten hebben. Jezus heeft een diepe voetafdruk
achtergelaten in de wereld, de leerlingen mogen in zijn
voetstappen treden. Doen jullie allemaal mee?
Dit thema is van ‘Bijbelbasics’. De kinderen van de
kindernevendienst hebben thuis allemaal een
bijbehorende poster en een boekje ontvangen. Het
programma dat we via de website aanbieden sluit hier
helemaal bij aan. Er zijn nog een paar posters en
boekjes over, bel Corine van der Meer als u ook een
setje wil ontvangen voor uw (klein)kind.
Hartelijke groeten van de kindernevendienst
Voorbede gevraagd:
Voor hen, die zich in onze gemeente, maar ook
wereldwijd, voorbereiden op het doen van openbare
belijdenis.
Zieken
 Dhr. H. Kooiman gaat voorgoed wonen in ‘t Ronde
Sant. Wij wensen hem daar een gezegende tijd toe.
 Dhr. C.J.N. Kool verblijft in ‘t Ronde Sant.
 Mevr. C. Verheij-Vermaat verblijft in ’t Ronde Sant.
 Dhr. Jaap de Jong is afgelopen woensdag geopereerd
in het A.S.Z., locatie Dordwijk.
Postadressen
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
 A.S.Z., locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Overlijden 1
Op donderdag 11 februari is overleden mevrouw
E.M. de Ruiter-Moerkerken, in de leeftijd van 84 jaar. De
begrafenis heeft plaats gevonden op dinsdag 16 februari
op begraafplaats Vredehof in Ridderkerk, in besloten
kring.

Hierbij condoleren wij haar kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen en wensen hen Gods troost en
nabijheid toe.
Overlijden 2
Op dinsdag 16 februari is overleden mevrouw
J. van Golen-Scheurwater in de leeftijd van 89 jaar. Zij
woonde sinds vorig jaar mei in Reyerheem.
De rouwdienst met aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 24 februari om 14.00 uur in de aula
van begraafplaats Vredehof in Ridderkerk, i.v.m. Corona
uitsluitend op uitnodiging van de familie. Hierbij
condoleren wij haar naaste familie en wensen hen Gods
troost en nabijheid toe.
Huwelijksjubileum
Op donderdag 25 februari hopen de heer A.J. Kal en
mevrouw M.C. Kal-Ridderhof er bij stil te staan dat zij 45
jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij feliciteren
hen en allen die hen lief zijn van harte met dit bijzondere
moment in hun leven en hopen dat zij een fijne dag
mogen hebben, ondanks de beperkingen van deze tijd.
Wij bidden dat zij nog vele jaren voor elkaar gespaard
mogen blijven, vergezeld van Gods onmisbare zegen.
Kijk je mee met de jeugddienst?
Misschien hebben de coronamaatregelen wel grote
impact op jouw humeur. Je ziet er als een berg tegenop:
nóg een avond zonder vrienden, zonder sport. Jezus
beklom in zijn leven ook meerdere bergen. Voordat Hij
op de berg Golgotha aan het kruis werd gehangen,
beklom Jezus samen met Petrus, Jakobus en Johannes
een andere berg. Op het topje van die berg, vindt een
bemoedigend moment plaats. Daar gaan we het over
hebben tijdens de dienst op zondag 28 februari! Veel
activiteiten zijn afgelast, maar Pasen gaat wél door. Ga
je mee bergopwaarts? De jeugddienst begint om 10.00
uur. We hopen op een interactieve dienst met mooie
liederen. Kijk je online mee?
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+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. C.E. Dekker-Lagendijk

Agenda
datum

tijd

Zo. 28-02

10.00
17.00

activiteit
Dhr. A.P. Berkhout – Jeugddienst
e
3 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!

