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Uitgave Kerkenraad Hervormde Gemeente Rijsoord
www.hervormdegemeenterijsoord.nl
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tel. 0180-427780, email a.bazen3@upcmail.nl

“En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten
op de belofte van de Vader.” - Handelingen 1:4 (NBG vert. ’51)

Rijsoord, week 16, zondag 18-04-2021

Verjaardagen 70+

Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet en Kerkradio!
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+
17.00 uur: Ds. G.C. Lock uit Scheveningen
Na reservering (A t/m K)
en via Internet en Kerkradio!
Voorbede:
Tussen Pasen en Pinksteren willen wij bidden om de
komst en de kracht van de Geest in ons leven en in
onze kerkelijke gemeente.

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. P. de Jong-Boshuizen

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. F.A. van Campen-Edelman
Zieken
Dhr. W. Put mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.

Agenda
Datum

Tijd

Paasdoosjes
De diaconie heeft met hulp van de HVD dit jaar weer
Paasdoosjes mogen verzorgen en rondbrengen.
Fijn om mensen zo blij te kunnen maken. De reacties
waren ook heel leuk. De giften voor de Paasdoosjes
hebben € 130,00 opgebracht.
Onze hartelijke dank hiervoor.

Zo. 25-04

10.00

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.

17.00

Activiteit
Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
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!

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!

