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“Simon Petrus gaf antwoord: „Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig
leven geven en wij geloven en weten dat U de Heilige van God bent‟.” - Johannes 6: 68-69 (NBV)
Rijsoord, week 9, zondag 28-02-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Dhr. A.P. Berkhout – Jeugddienst
e
3 Lijdenszondag
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Hemelse Vader, geef ons tekens van Uw trouw, geef ons
het brood dat onze diepste honger stilt, geef Uw liefde in
onze aardse eenzaamheid.
Zieken
 Dhr. C.J.N. Kool gaat voorgoed wonen in ‘t Ronde
Sant. Wij wensen hem daar een gezegende tijd toe.
 Mevr. C. Verheij-Vermaat verblijft in ’t Ronde Sant,.
 Dhr. Jaap de Jong mocht weer thuiskomen uit het
ziekenhuis.
 Mevr. E. Jonker-Advokaat is bezig met allerlei
onderzoeken met het oog op nadere behandelingen.
Postadres
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
Dankbetuigingen
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten,
telefoontjes en aandacht die wij voor ons 55-jarig
huwelijk mochten ontvangen. Dit heeft ons heel goed
gedaan, zeker in deze bijzondere tijd.
Johan en Leny Simon
***
Beste mensen,
In augustus 2020 werd vastgesteld dat ik een knieoperatie zou krijgen. De verwachting was november.
15 februari 2021 werd ik gebeld dat ik 17 februari kon
komen. Door de huidige regels voor beperkt bezoek zou
de verjaardag van 21 februari niet veel bezoek
opleveren. Dus op naar Dordrecht. Dank voor de vele
kaarten die ik mocht ontvangen. Bij iedere kaart komt het
gezicht van de afzender naar boven. Wat missen we die
contacten tijdens de diensten en bij het koffiedrinken in
de Hoeksteen.
Jaap de Jong
Bijeenkomsten van gebed en verootmoediging
Ridderkerk
Op initiatief van de kerkenraad van de Singelkerk
worden er 2 bijeenkomsten belegd, waarin de
protestantse kerken van Ridderkerk gezamenlijk in
verootmoediging tot onze God willen naderen en bidden

om ontferming en genade voor kerk en samenleving in
deze moeilijke tijd. Onze kerkenraad heeft zich bij dit
initiatief aangesloten en ds. Groen zal een bijdrage
leveren bij de invulling. De bijeenkomsten worden
gehouden in de Eben Haëzerkerk (geref. Gem.
Slikkerveer) en de Singelkerk, gelijktijdig op woensdag
3 maart a.s. om 19.30 uur en duren ongeveer een uur.
Onze gemeente is ingedeeld bij de invulling in de
Singelkerk. Deze is uitsluitend digitaal te volgen via de
website van de Singelkerk: singelkerk.nl.
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. Kooiman-Kooiman

Agenda
datum

tijd

Wo. 03-03

19.30

Zo. 07-03

10.00
17.00

activiteit
Bijeenkomst in de Singelkerk,
alleen digitaal te volgen
e
Ds. A.H. Groen – 4 Lijdenszondag
Alléén via Internet en Kerkradio!
Ds. C. Baggerman uit
Krimpen a/d IJssel
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!

