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“Herinner allen eraan dat ze overheid en gezag moeten erkennen en gehoorzaam moeten zijn,
bereid om altijd het goede te doen.” – Titus 3: 1 (NBV)
Rijsoord, week 11, zondag 14-03-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen
e
5 Lijdenszondag
Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!
Kindernevendienst en Nevendienst+
Bijbelgedeelte: Johannes 14: 15-17
Onderwerp:
Jezus belooft zijn vrede
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Coll.:
Diaconie & Kerkrentmeesters
Nalezing bidstondcollecte (s.v.p. apart in
envelop)
Bericht van de kindernevendienst
Hallo jongens en meisjes. Alweer een paar weken
geleden hebben jullie allemaal een poster en een boekje
gehad om thuis de kindernevendienst mee te kunnen
doen. Inmiddels zijn er al 3 vakjes van de poster
opengemaakt. Elke week maken we een stapje op weg
naar Pasen, doe je mee? Omdat er vanaf zondag
14 maart weer mensen naar de kerk kunnen komen voor
de kerkdienst kom je misschien wel met je ouders naar
de kerk. Goed nieuws: er is dan ook weer kindernevendienst! Er zal elke week één groep zijn waar alle
kinderen van de kindernevendienst en ND+ samen
kunnen komen. Niet iedereen kan natuurlijk naar de kerk
komen, daarom zullen we de verhalen en de werkjes nog
steeds op de website blijven plaatsen. We verheugen
ons erop om jullie weer te zien, binnenkort of over
langere tijd. Ouders: Wilt u bij het aanmelden voor de
kerkdienst ook aangeven als de kinderen naar de
kindernevendienst komen?
Hartelijke groeten van de leiding van de
kindernevendienst
Voorbede gevraagd voor:
De verkiezingen van komende week; dat ondanks de
huidige situatie toch zo veel mogelijk mensen gebruik
kunnen maken van hun stemrecht. En dat er een
stabiele, standvastige regering uit voort mag komen, die
ons land verder door de crisis kan loodsen.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Fam. Van ’t Hof-Keijzer
Zieken
 Mevr. C. Verheij-Vermaat gaat voorgoed wonen in ’t
Ronde Sant

 Dhr. A.J. Groeneveld gaat voorgoed wonen in
Reyerheem.
 Mevr. J.T. van Mastrigt-Alderlieste is afgelopen
donderdag vanuit Swinhove overgeplaatst naar de
Riederborgh.
 Mevr. P. Maaten-Lagendijk gaat voorgoed wonen in
Reyerheem.
Wij wensen hen allen een gezegende tijd en Gods
troostende nabijheid toe in hun nieuwe woonomgeving.
 Dhr. Wim Stolk is opgenomen in het A.S.Z. locatie
Dordwijk, voor onderzoek en behandeling.
 Mevr. E. Jonker-Advokaat wordt komende week
opgenomen voor een aanvullende operatie.
Postadressen
 Zorgcentrum ’t Ronde Sant, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
 Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk
 Zorgcentrum “Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
 A.S.Z., locatie Dordwijk, Albert Schweitzerplaats 25,
3318 AT Dordrecht
Dankbetuigingen
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de
e-mailtjes, telefoontjes, kaarten met zegenrijke en lieve
woorden en wensen, die wij hebben ontvangen ter
gelegenheid van ons 45-jarig huwelijksjubileum.
Hartelijke groet, Aad en Marianne Kal
***
Lieve mensen,
Op 3 maart mocht ik 88 jaar worden. Vanwege Corona
geen feestje, maar het werd toch een hele mooie dag
met kaarten, bloemen en vele telefoongesprekjes.
Mensen, hartelijk dank, ook namens Henny.
Henk van Ooijen
“Wat je in je hart bewaart, raak je nooit meer kwijt.”
Reserveren voor kerkdiensten
Hierbij ter herinnering de mogelijkheden om u aan te
melden voor de diensten. Dat kan telefonisch via
nummer 06-27244548, op woensdag- en
donderdagavond tussen 18.45 en 20.00 uur. of per
email: reservering@hervormdegemeenterijsoord.nl tot
donderdagavond 20.00 uur. We hanteren de
alfabetgroepen A t/m K en L t/m Z, zie het overzicht van
de kerkdiensten in de agenda.

Catechese
Nu onze jongeren weer (gedeeltelijk) naar school
mogen, gaan we ook weer beginnen met de
catechisaties. We hebben elkaar gemist, dat is wel
duidelijk. In verband met de avondklok kunnen ze niet
allemaal tegelijk beginnen.
Maandag 15 maart 18.30 uur 14-16 jarigen
Dinsdag 16 maart 18.45 uur 12-13 jarigen
Maandag 22 maart 18.30 uur 14-16 jarigen
Dinsdag 23 maart 19.45 uur 17 jaar en ouder
Collecte en nalezing Bidstondcollecte
Zoals bekend is collecteren tijdens de diensten met
gemeenteleden niet toegestaan en zal er bij de
uitgangen weer één collectezak worden opgehangen,
waarvan de opbrengst gelijkelijk verdeeld wordt over de
diaconie en het college van kerkrentmeesters. Wanneer
u uw gaven specifiek wilt bestemmen voor de
gebruikelijke nalezing van de bidstondcollecte, kunt u dat
middels een eigen envelopje duidelijk maken. U kunt uw
bijdragen natuurlijk ook per bank overmaken onder
vermelding van “(bidstond)-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.
Gift
Via Ds. Groen hebben wij een gift voor de weekbrief
ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank hiervoor!
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. J. Alderliesten-van Ooijen

Agenda
datum

tijd

Ma. 15-03

18.30

Di. 16-03

18.45

Zo. 21-03

10.00

17.00

activiteit
Catechisatie 14-16 jaar in
De Hoeksteen
Catechisatie 12-13 jaar in
De Hoeksteen
e
Ds. A.H. Groen – 6 Lijdenszondag
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Ds. F.J. van Harten uit
Scheveningen
Na reservering (A t/m K)
en 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!

