
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de 
naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn.” 

Filippenzen 2: 9 en 10 (NBG vert. ’51) 
    

Rijsoord, week 19, zondag 09-05-2021 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. W.J.J. Glashouwer uit Amersfoort 
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 (A t/m Z) 
en via Internet en Kerkradio!

 

 
Voorbede: 
Wij danken en prijzen God dat Jezus vanuit de hemel 
regeert en bidden dat Zijn Koninkrijk komt; op aarde, in 
ons land, in onze gemeente en in ons leven. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Ds. A.H. Groen 
 
Zieken 

 Mevr. C. Kooiman-Kooiman is opgenomen in het 
Maasstadziekenhuis.. 

 Dhr. Martin Poldervaart, wordt a.s. maandag 
geopereerd in het A.S.Z., locatie Zwijndrecht. 

 
Postadressen 

 Maasstadziekenhuis, Maasstadweg 21, 
3079 DZ Rotterdam 

 A.S.Z., locatie Zwijndrecht, Langeweg 336, 
3331 LZ Zwijndrecht 

 
Dankbetuigingen 
Dankbaar zijn we voor 50 mooie, gezegende jaren 
samen. Met kinderen en kleinkinderen hebben we daar 
kleur aan gegeven. De postbode had flink werk om ons 
alle goede wensen te bezorgen. Ook voor telefoontjes, 
berichtjes en prachtige bloemen willen we iedereen 
bedanken. 
Ad en Nel Lukas 
      *** 
Ik heb op 4 mei heel veel verschillende kaarten en 
gedichten ontvangen, schitterend allemaal. Ben er heel 
blij mee, zeker in deze tijd, dan voel je toch dat iedereen 
aan je denkt en de gang naar de kerk, het met elkaar 
samen zijn, mist. Heel veel dank allemaal, blijf gezond 
en bel elkaar eens op, zeker de oudere mensen vinden 
het leuk om gebeld te worden.  
De glimlach die je uitstuurt, komt weer bij je terug. 
Een vriendelijk woord is als een lentebriesje. 
Truus Stok 
 
 
 
 

Reserveren kerkdiensten 
De kerkenraad heeft besloten dat we de alfabetgroep 
verdeling voor de middagdiensten kunnen loslaten, 
omdat er in de praktijk voldoende plaatsen beschikbaar 
zijn. Voor de morgendiensten blijft de groepsindeling 
(nog) wel van kracht. Uiteraard blijft voor alle diensten  
de reserveringsplicht gelden. 
Voor de diensten op donderdag 13 mei, Hemelvaarts-
dag, en zondag 16 mei kunt u zich aanmelden op 
maandag 10 en dinsdag 11 mei, telefonisch tussen 
18.45 en 20.00 uur, of per e-mail; voor de dienst op 
Hemelvaartsdag is er geen alfabetbeperking 
(dus A t/m Z). 
We vragen uw extra aandacht voor de afwijkende 
aanmeldmomenten van de komende week. 
 
Gift 
Via dhr. Arie Kranendonk hebben wij een gift voor de 
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. H. Koppenaal-Oudijn 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

 
Do. 13-05 

 
09.30 

Ds. A.H. Groen – Hemelvaartsdag 
Na reservering (A t/m Z) 
en via Internet en Kerkradio! 

 
Zo. 16-05 

 
10.00 

Ds. E. van Wijk uit Sprang-Capelle 
Na reservering (L t/m Z) 
en via Internet en Kerkradio!  

  
17.00 

Ds. A.H. Groen 
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! 

 
 
 

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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