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Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
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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

“Als je de Vader vraagt om een brood - Geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden klein of groot, heus Hij vergeet er niet één.”
(Uit: “Als je bidt” van Elly en Rikkert Zuiderveld)
Rijsoord, week 10, zondag 07-03-2021
Diensten en samenkomsten
e
10.00 uur: Ds. A.H. Groen – 4 Lijdenszondag
Alléén via Internet en Kerkradio!
17.00 uur: Ds. C. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel
Alléén via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Deze week is het biddag. Biddag in een tijd waarin de
wereld er zo anders uit ziet dan vorig jaar en
‘zekerheden’ weg zijn gevallen. We bidden voor hen die
geliefden missen, voor hen die financiële problemen
hebben of onzeker zijn over hun werk en voor hen die
het om andere redenen moeilijk hebben in deze tijd.
Zieken
 Mevr. C. Verheij-Vermaat verblijft in ’t Ronde Sant.
 Mevr. Leny Simon is opgenomen geweest in het
ziekenhuis, maar mocht weer naar huis terugkeren.
 Mevr. M. Bout is opgenomen in Woonzorgcentrum
Simeon en Anna in Rotterdam. Het betreft een
tijdelijke opname, in afwachting van opname elders.

Postadres
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
Dankbetuiging
Ik wil iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes
die ik gekregen heb voor mijn verjaardag.
Wil Burger
Starten erediensten met kerkgangers
De kerkenraad heeft besloten om de diensten weer open
te stellen voor kerkgangers. De PKN heeft ons nieuwe
aangepaste richtlijnen aangereikt, waarbij dit weer
mogelijk kan worden. Op grond daarvan moeten we een
maximum van 30 kerkgangers exclusief “personeel”
aanhouden, en we rekenen kinderen t/m 12 jaar daarbij
niet mee. Uiteraard blijven de reserveringsplicht, de
hygiënemaatregelen, de gezondheidscheck en de
1,5 meter regel van kracht. Verder geldt een
mondkapjesplicht voor verplaatsingen in een
binnenruimte, dus ook voor kerkgangers: bij komen en
gaan moet deze gedragen worden, eenmaal gezeten
kan deze af. Dit geldt ook onze vrijwilligers/sters.
De PKN adviseert aanvullend aan kwetsbaren en
ouderen om de diensten voorlopig alleen digitaal te
blijven volgen.

We hebben in onze gemeente het afgelopen jaar laten
zien dat we zorgvuldig en veilig, met inzet van alle
betrokkenen, de diensten binnen de richtlijnen kunnen
vormgeven. De eerste diensten met kerkgangers willen
we houden op biddag, woensdag 10 maart a.s.:
inhoudelijk is dat een betekenisvol startmoment.
Om niemand te hoeven teleurstellen zijn er op die dag
2 identieke diensten, zoals we ook dankdag 2020
hebben gevierd: om 10.00 uur en om 19.30 uur. De
diensten duren maximaal een uur om niet in de knoop te
komen met de avondklok. We maken gebruik van
1 ingang (Klompenhok) en 3 uitgangen na afloop van de
dienst. Alleen de avonddienst is ook via internet te
volgen. Reserveren kan weer via de bekende kanalen,
zie het stukje in deze weekbrief. Vanaf zondag 14 maart
is er dan ook weer oppasgelegenheid op afspraak. U
kunt daarvoor contact opnemen met Ingelien Koppenaal,
tel. 06-39110672. Over de kindernevendienst zal op een
later moment nadere informatie volgen. De uitzendingen
met beeld en geluid blijven gewoon doorgaan. We
realiseren ons dat we bij aanscherping van maatregelen
van overheidswege weer mogelijk moeten afschalen en
blijven de PKN-richtlijnen op dit punt nauwlettend in de
gaten houden. De kerkenraad deelt het breed gevoelde
verlangen om weer met elkaar bijeen te kunnen zijn
rondom het Woord, maar streeft ernaar dit zo veilig
mogelijk te organiseren. Daartoe is uw aller
medewerking van wezenlijk belang. Mogen we daar op
rekenen? We wensen elkaar gezegende diensten.
Reserveren voor kerkdiensten
Hierbij ter herinnering de mogelijkheden om u aan te
melden voor de diensten. Dat kan telefonisch via
nummer 06-27244548, of per email:
reservering@hervormdegemeenterijsoord.nl. Voor de
diensten op biddag 10 maart kan dat per mail tot
maandagavond 8 maart 20.00 uur of telefonisch op
8 maart van 18.45 tot 20.00 uur. Er geldt hierbij geen
alfabetverdeling. Voor de diensten op zondag 14 maart
kan dat per mail tot donderdagavond 11 maart 20.00 uur
en telefonisch ook op maandagavond 8 maart en
donderdagavond 11 maart tussen 18.45 en 20.00 uur.
Hiervoor geldt wel: ‘s morgens letters A t/m K en ‘s
middags L t/m Z.
Voorjaarszendingscollecte
Deze zondag zal landelijk de voorjaarszendingscollecte
gehouden worden. Zo ook in onze kerk, wij willen u
vragen om de zending een warm hart toe te dragen.
U kunt uw gift overmaken naar het College van
Kerkrentmeesters, rek.nr. NL 65 INGB 0000529828
onder vermelding van voorjaarszendingscollecte.
Een hartelijke groet van de leden van de
Zendingscommissie

Bidstondcollecte
In de diensten van bidstond voor gewas en arbeid op
woensdag 10 maart zal de bidstondcollecte bij de
uitgang worden gehouden; het was vanzelfsprekend niet
mogelijk om deze zondag aparte envelopjes daarvoor
ter beschikking te stellen. Wanneer u voor de
gebruikelijke nalezing, op zondag 14 maart dus, uw
gaven in de uitgangscollecte specifiek wilt bestemmen
voor de bidstondcollecte, kunt u dat middels een eigen
envelopje duidelijk maken. U kunt uw bijdrage natuurlijk
ook overmaken op de bankrekening van het College van
Kerkrentmeesters. De opbrengst is geheel bestemd voor
de eigen kerk en vormt een belangrijk onderdeel van de
inkomstenkant van onze begroting. Wij danken u alvast
voor uw gaven om het werk in de kerk mogelijk te blijven
maken.
College van Kerkrentmeesters
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. A. Bullee-van den Heerik

Agenda
datum
Wo. 10-03

tijd
10.00

19.30
Coll.:
Zo. 14-03

10.00

17.00

Coll.:

activiteit
Ds. A.H. Groen
Bidstond voor Gewas en Arbeid
Na reservering en via Kerkradio!
Ds. A.H. Groen
Bidstond voor Gewas en Arbeid
Na reservering en via Internet en
Kerkradio!
Bidstondcollecte
Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen
e
5 Lijdenszondag
Na reservering (A t/m K) en
via Internet en Kerkradio!
Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z) en
via Internet en Kerkradio!
Diaconie & Kerkrentmeesters
Nalezing bidstondcollecte (s.v.p.
apart in envelop)

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!

