
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  God, leer mij mijn vleugels gebruiken 
  als ‘k mij in de diepte bevind. 
  Help mij om naar boven te stijgen 
  zodat mijn geloof het tóch wint! 
  Bevrijd mij van angst voor de feiten 
  waardoor mijn bestaan lijkt bepaald. 
  Leer mij naar uw horizon kijken 
  van waaruit uw licht mij bestraalt. 

Dan zal ik mijn kracht nooit verliezen, 
al weet ik mij nog zo beknot. 
’t Geloof geeft mij adelaarsvleugels 
en tart elke speling van ’t lot. 
God, blijf met uw kracht in mij werken, 
bepaal mij bij uw perspectief, 
zodat ik verruimd en verademd 
uw zuivere luchten doorklief! 

 
Truus van der Roest – uit: “Kostbaar in zijn oog” 

 
Rijsoord, week 14, zondag 04-04-2021 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. A.H. Groen – Pasen / m.m.v.  
Rianne v.d. Burg en Bas de Jong - trompet 
Na reservering (A t/m Z) 
en via Internet en Kerkradio! 
Kindernevendienst en Nevendienst+ 
   Bijbelgedeelte: Johannes 20: 1-18 
   Onderwerp:      Maria ontmoet Jezus 

17.00 uur: Ds. J.W. Sparreboom uit 
Nieuwerkerk a/d IJssel 
Na reservering (A t/m Z)  
en via Internet en Kerkradio!

 

 
Voorbede: 
Wij bidden voor hen die het moeilijk hebben na een voor 
iedereen zwaar jaar. Hetzij na overlijden van een dierbare 
of door ziekte, hetzij door problemen met werk, school of in 
het dagelijks leven; voor hen die materieel niets tekort 
komen, maar geestelijk in de put zitten. Dat allen iets van 
de kracht van Pasen mogen ervaren, dat er licht is aan het 
eind van de tunnel. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Fam. Pons-van „t Zelfde 
 
Zieken 
Dhr. W. Put  is opgenomen in het Maasstadziekenhuis. 
 
Postadres 
Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21, 3079 DZ Rotterdam 
 
Dankbetuigingen 
Hartelijk dank voor de leuke en lekkere attentie, voor de 
Pasen, ontvangen via medewerkers van de kerk. 
Fijne dagen gewenst, ondanks het virus.  
Groeten, Jan en Wil Leensvaart 
      *** 
Lieve mensen, héél hartelijk dank voor alle felicitaties, 
boeketten en andere attenties - die we mochten ontvangen 
bij ons '40-jarig huwelijksjubileum' (+ verjaardag). En als 
een totale verrassing... is er zelfs volop gevlagd door onze 
AED-buurtgroep. Dankbaar om dit alles te mogen 
beleven. In gedachten met woorden uit Gz. 442 vs 1 en 4 -> 
Jezus, ga ons voor..., Leid ons aan uw hand naar het 
vaderland. 
Met hartelijke groet, Adrie & Tiny van Helden 
      *** 

Er zijn weer veel hand- en spandiensten verricht voor het 
klaarzetten en wegbrengen van de mooie Paasdozen,  
de inhoud was mooi, zag er gezellig uit. Heel veel dank, 
iedereen fijne Paasdagen.               NN 
 
H.V.G. “Bid en Werk”  
Pasen... geeft ons adem, in levend levenslicht. 
De laatste aardse adem, ontstijgt zijn dodelijk gewicht. 
Pasen geeft ons toekomst, die alle grenzen overstijgt. 
Dwars door pijn en donker, licht dat ons beschijnt. 
Pasen geeft ons adem, gezet in reddend licht. 
Leven na de “laatste” adem, eeuwig door Gods Zoon 
verlicht. 
 
Wij wensen iedereen fijn Paasdagen, blijf gezond en zorg 
voor elkaar.  Bestuur & Leden H.V.G. “Bid en Werk” 
 
Gift 
Via dhr. Kees Lagendijk hebben wij een gift voor de 
weekbrief ontvangen van € 20,--. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. E.P. Kooiman-Boogert 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

 
Zo. 11-04 

 
10.00 

Ds. G.J. van Beek uit 
Nieuw-Lekkerland 
Na reservering (A t/m K) 
en via Internet en Kerkradio!  

  
17.00 

Ds. A.H. Groen 
Na reservering (L 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! 

 
 
 

Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord 
www.hervormdegemeenterijsoord.nl 

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 
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