
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” – Matteüs 28:20 (NBG vert. ’51) 
    

Rijsoord, week 26, zondag 27-06-2021 
 

Diensten en samenkomsten 

 
10.00 uur: 

Ds. A.H. Groen 
(Her)bevestiging ambtsdraagsters 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio! 
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+ 

 
17.00 uur: 

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

 

 
Voorbede gevraagd voor: 
Alle landen in de wereld waar het Corona-virus nog 
steeds het dagelijkse leven beïnvloedt. Waar vaccinaties 
en medische voorzieningen niet vanzelfsprekend zijn en 
er dus veel leed en verdriet is. Wij bidden dat er hulp 
mag komen van Ianden die wel over deze middelen 
beschikken. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Dhr. J. de Bruin 
 
Zieken 

 Mevr. H. Koppenaal-Oudijn mocht weer thuiskomen 
vanuit Swinhove. 

 Mevr. Anca Kooiman zal komende week een operatie 
ondergaan. 
 

Dankbetuigingen 
Hartelijk dank voor de mooie kaarten en bloemen die ik 
voor mijn verjaardag heb mogen ontvangen. 
Vriendelijke groeten, L. van Daalen-Kooijman 
      *** 
Iedereen die mij rond mijn verjaardag een felicitatie 
stuurde wil ik heel hartelijk hiervoor bedanken. Het was 
heel fijn om in deze afstandelijke en moeilijke tijd toch 
zoveel groeten te mogen ontvangen. Nogmaals heel veel 
dank. 
Leny Bazen 
 
Nieuwe versoepelingen: we mogen weer zingen! 
Na de laatste aankondiging van verdere versoepeling 
van de Corona-maatregelen heeft ook de PKN de 
adviezen voor de kerkdiensten daaraan aangepast. Met 
de belangrijkste mogen we heel blij zijn en daar hebben 
we het meest naar uit gekeken: We kunnen weer zingen! 
Ook de mondkapjesplicht is vervallen, behalve als 1,5 
meter afstand niet te realiseren is. Dat betekent dat u  
geen mondkapje meer op hoeft bij het inkomen en 
verlaten van de kerk; alleen de poortwachters en 
stewards zullen die nog wel dragen omdat voor hen 1,5 
meter afstand houden soms lastig is te regelen. We 
kunnen de maximale capaciteit (Corona-proof) van de  
 
 

kerkzaal weer gebruiken, dat betekent concreet 75  
plaatsen excl.” personeel”. Aanmelden volgens de 
bekende wegen en de vakverdeling (in de morgendienst 
op aanwijzing van de stewards) blijven voorlopig nog aan 
de orde. Zo mogen we weer een paar belangrijke 
stappen zetten op weg naar normaal; dat nodigt uit om 
elkaar weer te treffen in de kerk. Laten we daar dan ook 
weer zo veel als mogelijk is gebruik van maken; we 
rekenen weer op u!            
De kerkenraad 
 
Collectemunten 
Op dinsdag 29 juni kunt u de door u bestelde collecte-
munten 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 28 juni, 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. 
 
Zomerstop weekbrief 
Zoals gebruikelijk zal de weekbrief tijdens de zomer-
vakantie een aantal weken niet verschijnen. De laatste 
weekbrief vóór de zomervakantie zal die van zondag  
11 juli a.s. zijn (week 28). Als er nog dringende zaken 
voor de weekbrief zijn, heeft u dus nog 1½ week de tijd 
om deze in te leveren. De eerste weekbrief ná de 
vakantie komt uit op zondag 29 augustus, voor week 35. 
Wij zullen ons best doen om de verjaardagen en 
eventuele jubilea, die in de vakantieperiode vallen, te 
vermelden in de weekbrief van 11 juli.        
De redactie 
 
 
 

 
 
 

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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Gift 
Via mevr. Annie v.d Wulp  hebben wij een gift voor de 
weekbrief ontvangen van € 10,--. Onze hartelijke dank 
hiervoor! 
 

Verjaardagen 70+ 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Stuur eens een kaartje aan: 
Mevr. F. Schuijer-de Ruijter 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Za. 03-07 18.00 BBQ voor de jeugd van 12 t/m 25 
jaar bij De Hoeksteen 

 
Zo. 04-07 

 
10.00 

Ds. A.H. Groen 
Jeugddienst m.m.v. muziekgroep 
Na reservering 
en via Internet en Kerkradio!  

  
17.00 

Ds. D. van Vreeswijk uit  
Rotterdam-IJsselmonde 
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! 
 
 


