WEEKBRIEF

EENENTWINTIGSTE JAARGANG

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

“Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.”
Romeinen 8:34b (NBV)
Rijsoord, week 15, zondag 11-04-2021
Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. G.J. van Beek uit Nieuw-Lekkerland
Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+
17.00 uur: Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Wij bidden voor al de inwoners van zoveel landen waar de
Coronacrisis in volle hevigheid woedt en waar geen
medische hulp voorhanden is. Ontferm U Heer.
Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. H. van der Staaij-van Ooijen
Zieken
Dhr. W. Put verblijft nog in het Maasstadziekenhuis.

Wij hopen dat zij nog vele jaren voor elkaar gespaard
mogen blijven, vergezeld van Gods onmisbare zegen.
Berichten van de Zendings- en Evangelisatiecommissie
In de week voor Pasen zijn er 1300 kaarten in Rijsoord in
de brievenbussen gestopt. Wij willen u en jullie bedanken.
Het was fijn om dit samen te kunnen doen.
***
Kaarten, postzegels en cartridges hebben landelijk het
mooie bedrag van € 18.125,90 opgebracht.
Een hartelijke groet van de Zendings- en
Evangelisatiecommissie
Giften
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief
ontvangen: via mevr. Jannie van Oudheusden € 10,-- en via
mevr. Gré van Gameren € 10,--. Onze hartelijke dank
hiervoor!
Verjaardagen 70+

Postadres
Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21,
3079 DZ Rotterdam
Dankbetuigingen
Lieve mensen,
Graag willen wij een ieder heel hartelijk bedanken voor de
vele lieve, bemoedigende kaarten en telefoontjes, die ik/wij
mochten ontvangen tijdens de afgelopen 2 nare maanden.
Dat heeft ons erg goed gedaan. We zijn erg dankbaar, dat
we weer vooruit mogen zien.
Hartelijke groet, Elly en Hans Jonker
***
Lieve mensen,
Hartelijk dank voor de vele kaarten voor mijn verjaardag. In
deze stilte was het geklepper van de brievenbus een
heerlijk geluid. Heel erg bedankt.
Miny Kooiman
***
Lieve mensen,
Mede namens Ruud wil ik iedereen heel erg bedanken voor
de vele kaarten, appjes en telefoontjes die ik mocht
ontvangen. De chemokuren zijn gelukkig nu achter de rug.
In mei volgt de operatie en daarna de bestralingen. Het is
een lang traject, maar de uitslagen zijn dermate goed dat ik
vol vertrouwen verder ga. Nogmaals bedankt voor het
meeleven.
Hartelijke groet van Anca Kooiman

Stuur eens een kaartje aan:
Kees Jan Bezemer

Huwelijksjubileum
De heer A.W. Lukas en mevrouw C.W.J. Lukas-Kema
hopen op dinsdag 20 april a.s. de dag te gedenken dat zij
50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij feliciteren
hen en allen die hen lief zijn van harte met dit bijzondere
moment in hun leven en wensen hen een fijne dag toe met
elkaar, ondanks de beperkingen van deze tijd.

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!

Agenda
Datum

Tijd

Zo. 18-04

10.00

17.00

Activiteit
Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Ds. G.C. Lock uit Scheveningen
Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!

