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“Zie de Mens.” – Johannes 19:5b (HSV)
Rijsoord, week 13, zondag 28-03-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
e
7 Lijdenszondag / Palmzondag
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!
Kindernevendienst en Nevendienst+
Bijbelgedeelte: Johannes 18: 1-14
Onderwerp: Jezus wordt gevangengenomen
17.00 uur: Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
We vragen om rust in ons hart en hoofd zodat we in
deze stille week voor Pasen Jezus kunnen zien.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester
Zieken
 Mevr. E. Jonker-Advokaat verbleef weer een paar
dagen in het ziekenhuis, maar mocht weer
thuiskomen.
 Ook mevr. C.E. Dekker-Lagendijk is korte tijd
opgenomen geweest in het
ziekenhuis, maar mocht weer thuiskomen.
Dankbetuigingen
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten
e
en attenties, die ik mocht ontvangen voor mijn 97
verjaardag.
Mevr. N. de Bruijn-Mak
***
Hartelijk dank voor al die mooie kaarten, die ik via de
weekbrief heb ontvangen.
Hartelijke groeten, Jenny Alderliesten
***
Uw meeleven doet ons goed, onze hartelijke dank
hiervoor.
Bram en Jannie van Oudheusden
Viering Heilig Avondmaal Witte Donderdag 1 april
Nu de avondklok verruimd is, kunnen wij de avonddienst
op Witte Donderdag toch beginnen om 19.30 uur. Dit in
tegenstelling tot de gemelde aanvangstijd in Kerkelijk
Contact. U kunt zich hiervoor aanmelden per telefoon op
maandag- en dinsdagavond a.s. van 18.45 tot 20.00 uur
of per mail tot uiterlijk dinsdagavond 30 maart 20.00 uur.
Er geldt hierbij geen alfabetverdeling. Wilt u bij uw
aanmelding tevens aangeven of u ook aan het
Avondmaal wilt deelnemen?

Vanwege de Corona-maatregelen vieren we op dezelfde
wijze als in november vorig jaar, wandelend naar de tafel
en staande in een kring in het middenschip. U wordt
verzocht ook bij het aangaan aan het Avondmaal een
mondkapje te dragen; wilt u daar rekening mee houden.
Reserveren voor de kerkdiensten op Goede Vrijdag
en Pasen
Voor deze diensten kan dat per mail tot uiterlijk
woensdagavond 31 maart 20.00 uur, of telefonisch op
maandag-, dinsdag-, en woensdagavond a.s. van 18.45
tot 20.00 uur. Er geldt hierbij geen alfabetverdeling.
Ter herinnering nog een keer de mogelijkheden om u
aan te melden voor de diensten. Dat kan telefonisch via
nummer 06-27244548, of per email:
reservering@hervormdegemeenterijsoord.nl.
Collectemunten
Op dinsdag 30 maart kunt u de door u bestelde
collectemunten afhalen in de Hoeksteen, van 19.30 tot
20.00 uur. Onze voorkeur gaat uit naar het bestellen via
de bank, het rekeningnummer hiervoor is
NL54 RABO 0385890982 t.n.v. Hervormde Gemeente
Rijsoord. Mocht u toch op de avond zelf contant willen
afrekenen, moet uw bestelling van te voren opgegeven
worden bij Anja Lagendijk, tel. 0180-426525. Het
verschuldigde bedrag dient dan gepast bij het afhalen
meegenomen te worden. Voor beide vormen van
bestellen geldt dat dit uiterlijk maandag 29 maart, 18.00
uur, dient te zijn gedaan.
Collecten
Zoals bekend, is collecteren tijdens de diensten met
gemeenteleden niet toegestaan en zal er bij de
uitgangen één collectezak worden opgehangen,
waarvan de inkomsten gelijkelijk verdeeld zullen worden
over de diaconie en het college van kerkrentmeesters.
Voor degenen die de diensten niet kunnen of mogen
bijwonen, blijft er de mogelijkheid om het over te maken
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.
Zomertijd
Wij maken u erop attent dat dit weekend, in de nacht van
zaterdag 27 op zondag 28 maart, de klok één uur vooruit
gaat.

Gift
Via mevr. Anja Lagendijk hebben wij een gift voor de
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!

Agenda
Datum
Di. 30-03

Graag ook aandacht voor ....
Hieronder volgt de lijst van gemeenteleden die in een
verpleeghuis of zorgcentrum verblijven, zoals we die
ieder kwartaal publiceren. Juist in deze spannende tijd is
een blijk van belangstelling (briefje, kaartje) voor deze
kwetsbare mensen belangrijk; zo mogen zij ervaren dat
onze gemeente hen niet vergeet. Van harte in uw
aandacht aanbevolen.

Do. 01-04

Zorgcentrum “Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,
2982 BC Ridderkerk
- Mevr. P. Batenburg-de Vroed
- Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester
- Dhr. J.A. van Kempen
- Mevr. A. Groenenboom-van Kessel
- Mevr. J.T. van Mastrigt-Alderlieste
Zorgcentrum “’t Ronde Sant”, Hugo de Groothof 1,
2984 GK Ridderkerk
- Dhr. J.J. van Nes
- Dhr. T. Leenheer
- Dhr. H. Kooiman
- Dhr. C.J.N. Kool
- Mevr. C. Verheij-Vermaat
G.V.T. (gezins vervangend tehuis) “De Bun”, Karper 37,
2986 PA Ridderkerk
- Rob Oskam
- Lia van den Hoek
Het Jasmijnhuis, Jasmijnstraat 4, 2982 CK Ridderkerk
- Mevr. H. van der Staaij-van Ooijen
Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen, Carnissedreef 280,
3084 NN Rotterdam
- Dhr. J.P. den Hartog
Woonzorgcentrum Simeon en Anna, Rotterdam
- Mevr. M. Bout.
Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,
2986 GB Ridderkerk
- Dhr. A.J. Groeneveld
- Mevr. P. Maaten-Lagendijk
Verjaardagen 70+

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. L.E. van Nes-van Noort

Tijd
19.3020.00
19.30

Coll.:

Vr. 02-04

19.30

Zo. 04-04

10.00

17.00

Activiteit
Afhalen collectemunten in
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen – Witte Donderdag
Viering Heilig Avondmaal
Na reservering (A t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Alléén een tafelcollecte voor onze
sponsorkinderen
Ds. A.H. Groen – Goede Vrijdag
Na reservering (A t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Ds. A.H. Groen - Pasen
Na reservering (A t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Ds. J.W. Sparreboom uit
Nieuwerkerk a/d IJssel
Na reservering (A t/m Z)
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!

