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

“God is Koning van heel de aarde. (...) Hij zetelt op zijn heilige troon. De vorsten van de volken zijn bijeen
in het gevolg van Abrahams God. Zijn schildwachten zijn ze op aarde.” – Psalm 47: 8a, 9b & 10a (NBV)

Rijsoord, week 17, zondag 25-04-2021

Verjaardagen 70+

Diensten en samenkomsten
10.00 uur: Ds. I. Hoornaar uit Ermelo
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:
We bidden voor onze koning en zijn familie, dat zij zich
zullen laten leiden door dé Koning, ook in deze roerige
tijden.

Stuur eens een kaartje aan:
Mevr. R. Stiksma-van Splunder

Bloemengroet
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar:
Mevr. Kooiman-Kooiman
Zieken
Voor zover ons bekend, verblijven er geen
gemeenteleden in het ziekenhuis.
Collectemunten
Op woensdag 28 april 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 26 april, 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.

Agenda
Datum
Wo. 28-04

Zo. 02-05

Tijd
19.3020.00
09.30

17.00

Activiteit
Afhalen collectemunten in
De Hoeksteen
Ds. A.H. Groen
Na reservering (L t/m Z)
en via Internet, Kerkradio en
Radio Ridderkerk!
Ds. J. Boom uit ‘s Gravenmoer
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!

