
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen, ontfermt Zich de Here over wie Hem vrezen.” 
Psalm 103:13 (NBG vert. ’51)  

    
Rijsoord, week 25, zondag 20-06-2021 
 

Diensten en samenkomsten 

 
10.00 uur: 

Dhr. J. Anninga uit Heinenoord 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio! 
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+ 

 
17.00 uur: 

Ds. J. Slager uit Delft 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio!

 

 
Voorbede: 
Op deze vaderdag bidden wij om Gods liefdevolle armen 
rondom iedereen voor wie deze dag pijnlijk is. Voor hen 
die psychisch, lichamelijk of seksueel verwond zijn door 
hun vader. Voor hen die zo graag vader hadden willen 
worden. Voor hen die hun kinderen missen. Voor hen 
voor wie het beeld van God als Vader pijnlijk is. 
We danken voor vaders die de liefde van God de Vader 
weerspiegelen naar hun kinderen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Mevr. Koppenaal-Oudijn 
 
Zieken 
Mevr. H. Koppenaal-Oudijn verblijft in Verpleeghuis 
Swinhove in Zwijndrecht, locatie Ambachtstaete. 
 
Postadres  
Verpleeghuis Swinhove, locatie Ambachtstaete, 
Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht 
 
Bevestigen ambtsdraagsters 
Op 27 juni mag er een feestelijke dienst zijn in onze kerk. 
Wij mogen mevr. E. van Neuren-Bruins herbevestigen tot 
ouderling en mevr. S. Zoeteman tot diaken en wij mogen 
mevr. C. van Vuren bevestigen in het ambt van 
ouderling-kerkrentmeester. Wij bidden hen een door God 
gezegende dienst en ambtsperiode toe en wensen hen 
met hun families een fijne dag toe.  
 
Wij feliciteren onze jongeren 
Wij feliciteren Anne Fleur Bosch, Ralph Brakel,  
Anna v.d. Heuvel, Marijn Heyboer, Rick Poldervaart, 
Marijn van Rees, Jan Steenepoorte, Sietse Stiksma  en 
Rick Letterman met het slagen voor hun examens. Super 
knap dat jullie in deze Coronatijd dat voor elkaar hebt 
gekregen. 
 
3 & 4 juli: BBQ en jeugddienst 
Steeds meer activiteiten kunnen weer worden opgepakt. 
Wat hebben we daar naar uitgekeken! Voor de jeugd 
staan er twee mooie activiteiten op het programma: 
 
 

- Op zaterdag 3 juli organiseren we vanaf 18.00 uur een  
  BBQ voor de jeugd van 12 t/m 25 jaar. We gaan er  
  vanuit dat dit t.z.t. veilig kan, maar volgende week laten  
  we weten of de BBQ definitief kan doorgaan. Opgeven  
  kan wel alvast bij Erika! 
- Op zondag 4 juli is er om 10.00 uur een jeugddienst  
  met medewerking van een muziekgroep. We zouden  
  het mooi vinden als we met alle jeugd in de kerk  
  aanwezig zijn. Laat uiterlijk 27 juni weten of je erbij  
  bent, dan reserveren wij alvast je plekje! 
 
Groeten, de jeugdraad 
 
Vakanties 
In de kop van de weekbrief staat vermeld onder welke 
telefoonnummers en mailadressen de predikant en de 
scriba te bereiken zijn. De scriba, Arie Bazen, is echter  
met vakantie van 22 juni tot 30 juli. De heer René 
Barnard neemt in deze periode de scriba waar. Hij is te 
bereiken onder tel: 0180-427682 of 06-53519388,   
email: r.e.barnard@kpnmail.nl  
 
Vakantie Bijbelgids 2021 
Ook dit jaar is er ondanks de nog steeds aanwezige 
Corona weer een vakantie Bijbelgids. We mogen en 
kunnen met een aantal beperkingen weer op vakantie. 
Wat is het dan fijn om ook op vakantie te lezen en ons te 
verdiepen in de Bijbel. Het centrale thema van de 
vakantie Bijbelgids is dit jaar “Onderweg”. Niet alleen wij 
zijn onderweg naar vakantie, ook in de Bijbel zijn veel 
mensen onderweg. Denk maar eens aan de uittocht uit 
Egypte en de pelgrims reizen naar Jeruzalem. De 
vakantie Bijbelgidsen liggen de komende weken voor u 
klaar in de kerk. Ook hebben wij voor onze kinderen een 
aantal exemplaren liggen. Neem er een mee als u in de 
kerk komt. Komt u (nog) niet in de kerk, en wilt u er een 
hebben, neem contact op met een kerkenraadslid en hij 
wordt bij u thuis bezorgd. 
Een goede zomer toegewenst, de kerkenraad 
 
Gift 
Via mevr. Eef van Neuren hebben wij een gift voor de 
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

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: René Barnard,  

tel. 0180-427682 / 06-53519388, email r.e.barnard@kpnmail.nl 
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https://dailyverses.net/nl/psalmen/103/13/nbg
mailto:r.e.barnard@kpnmail.nl
mailto:ah.groen@hetnet.nl


Vervolg verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. J. Oskam-van der Leer 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

 
Zo. 27-06 

 
10.00 

Ds. A.H. Groen 
(Her)bevestiging ambtsdraagsters 
Na reservering 
en via Internet en Kerkradio!  

  
17.00 

Ds. A.H. Groen 
Na reservering  
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! 
 
 
 


