
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waarde bent? Weet je dat je een Parel bent? 
Een Parel in Gods hand.” – Lied van Elly & Rikkert Zuiderveld 

    
Rijsoord, week 23, zondag 06-06-2021 
 

Diensten en samenkomsten 

10.00 uur: Ds. A.H. Groen 
Voorbereiding Heilig Avondmaal 
Na reservering (A t/m K) 
en via Internet en Kerkradio! 
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+ 

17.00 uur: Ds. W.J. van Schaik uit Dordrecht 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio!

 

 
Voorbede gevraagd voor: 
Alle kinderen in de wereld die te maken krijgen met 
geweld, hetzij in oorlogssituaties, in huiselijke kring of 
anderszins. Dat zij de kans mogen krijgen om een 
normaal leven te leiden. (4 juni was Internationale Dag 
voor kinderen die slachtoffer zijn van agressie) 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Eva Huijser 
 
Zieken 
Mevr. H. Koppenaal-Oudijn verblijft in Verpleeghuis 
Swinhove in Zwijndrecht. 
 
Postadres  
Verpleeghuis Swinhove, Plantageweg 3,  
3333 GZ Zwijndrecht 
 
Dankbetuiging 
Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling tijdens 
mijn ziekenhuisopname en verblijf in het verpleegtehuis. 
Bedankt voor de kaarten en telefoontjes. 
Een vriendelijke groet, mevr. C. Kooiman-Kooiman 
 
Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 13 juni hopen we met elkaar weer het Heilig 
Avondmaal te vieren. Dat is voor de nieuwe belijdende 
leden en hun familieleden een bijzondere gebeurtenis. 
De viering kunnen we in deze Coronatijd nog niet doen 
volgens de gebruikelijke opstelling met de tafels, maar 
met een zgn. “wandelend” Heilig Avondmaal. De schalen 
met brood en de bekertjes wijn zullen weer op de 
Avondmaalstafel staan. U kunt zelf het brood en daarna 
de wijn oppakken. Ook de collectebeker voor de 
sponsorkinderen zal op de Avondmaalstafel staan. Wilt u 
bij het reserveren alvast aangeven of u voornemens bent 
om ook aan het Avondmaal aan te gaan. Zo kunnen we 
een beeld krijgen over het aantal te verwachten 
avondmaalsgangers, omdat dat gevolgen heeft voor de 
plaatsindeling. Wij  vieren het Heilig Avondmaal in de 
morgen- én in de middagdienst; u kunt bij het aanmelden  
 
 

uw voorkeur opgeven. Indien er voor de middagdienst 
geen opgaven zijn voor deelname aan het Avondmaal, 
zal deze in het teken staan van de dankzegging. 
 
Kom over en help ons  
Helaas kan een zeer gewaardeerd lid van de tuinploeg 
gezien zijn leeftijd niet meer met ons mee werken. Ook 
andere leden worden wat ouder. We zijn geëmanci-
peerd, vrouwen doen bij ons hetzelfde werk. De ploeg 
werkt in de tuin op maandag van 9 tot 12 uur. Een 
aanvulling is gewenst. Aan ervaring worden geen eisen 
gesteld. Kom gerust eens even kijken.  
Dus “kom over en help ons”.             Tuin- en klusploeg 
 
Giften 
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief 
ontvangen: via mevr. Anja Lagendijk € 10,--, via dhr.  
Jan de Bruin € 10,-- en via dhr. Arie Bazen € 10,--.  
Onze hartelijke dank hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Eva Huijser 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

 
Zo. 13-06 

 
10.00 

Ds. A.H. Groen 
Viering Heilig Avondmaal 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio!  

  
17.00 

Ds. A.H. Groen - Voortzetting en 
dankzegging Heilig Avondmaal 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio! 

Tafelcollecte  Adoptiekinderen 

 
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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