
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen 
en je er een levend hart voor in de plaats geven.” - Ezechiël 36:26 (NBV) 

    
Rijsoord, week 27, zondag 04-07-2021 
 

Diensten en samenkomsten 

 
10.00 uur: 

Ds. A.H. Groen 
Jeugddienst m.m.v. muziekgroep 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio! 
Er is Kindernevendienst en Nevendienst+ 

 
17.00 uur: 

Ds. D. van Vreeswijk uit  
Rotterdam-IJsselmonde 
Na reservering  
en via Internet en Kerkradio!

 

 
Voorbede: 
Heer, ik zeg niet: ik wil U volgen waarheen Gij ook gaat, 
want ik ben zwak. Maar ik geef mij over aan U, opdat Gij 
mij altijd leidt, waarheen dat ook mag zijn. Ik wil U volgen 
en bid enkel om kracht voor deze dag. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar: 
Mevr. E.J. Tiemens-van den Berg 
 
Zieken 

 Mevr. Anca Kooiman mocht weer thuiskomen uit het 
ziekenhuis. 

 Bij dhr. W.D. Stolk is de medicatie veranderd en hij 
gaat stapje voor stapje vooruit. 

 
Overlijden 
Op maandag 28 juni jl. is overleden mevrouw Corrie 
Gouman-Lagendijk, in de leeftijd van 92 jaar. 
De afscheidsplechtigheid heeft plaats gevonden op 
vrijdag 2 juli jl. in de aula van begraafplaats Vredehof in 
Ridderkerk, met aansluitend de begrafenis. Hierbij 
condoleren wij haar kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, die een jaar na het overlijden van hun vader, 
opa en overgrootvader Bram nu ook hun moeder, oma 
en overgrootmoeder moeten missen. Wij wensen hen 
Gods troost en nabijheid toe.  
 
Huwelijksjubileum 
Op donderdag 8 juli a.s. hopen de heer J.J. van Nes en 
mevrouw J.J. van Nes-Ouwens de dag te gedenken dat 
zij 55 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Wij 
feliciteren hen van harte met dit bijzondere jubileum in 
hun leven. Helaas wonen zij op verschillende plaatsen, 
aangezien dhr. Van Nes in ’t Ronde Sant wordt verzorgd, 
maar desondanks wensen wij hen een fijne dag toe met 
hun kinderen en kleinkinderen. Voor de toekomst bidden 
wij hen Gods onmisbare zegen toe.  
 
 
 
 
 

Dankbetuigingen 
Hallo mensen, 
Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik voor mijn 
verjaardag mocht ontvangen. Op deze leeftijd wordt het 
leven wat brozer. De vooruitzichten zijn hoopgevend. 
Hartelijke groeten, Jan de Bruin 
      *** 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bloemen die 
wij op onze verjaardagen mochten ontvangen. 
Miep en Arie Ritmeester 
      *** 
Iedereen hartelijk dank voor de vele kaarten die ik mocht 
ontvangen in ziekenhuis en zorghotel. Het was hart-
verwarmend, al dat medeleven dat ik vanuit de 
gemeente mocht ontvangen. 
Hartelijke groeten, Riek Koppenaal 
 
Belijdenis 
Op zondag 11 juli a.s. doet Erika Levering openbare 
belijdenis in de Nieuwe Kerk in Utrecht. Na de vier die 
het in ons midden gedaan hebben, mag dit beslist niet 
onvermeld blijven. Ook in onze gemeente is zij nog actief 
(o.a. bij de jeugddienst). Wij bidden haar, met haar 
familie, een hele fijne dienst toe en Gods zegen voor de 
toekomst.  
 
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 tot woensdag  
7 juli a.s., 19.00 uur, 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 vakantie-
periode vallen, te vermelden in de weekbrief van 11 juli.                                 
De redactie 
 
Giften 
Wij hebben de volgende giften voor de weekbrief 
ontvangen: via dhr. Jan de Bruin € 5,-- en via ds. Groen 
€ 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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Graag ook aandacht voor ....  
Hieronder volgt de lijst van gemeenteleden die in een 
verpleeghuis of zorgcentrum verblijven, zoals we die 
ieder kwartaal publiceren. Juist in deze, nog steeds, 
spannende tijd is een blijk van belangstelling (briefje, 
kaartje) voor deze kwetsbare mensen belangrijk; zo 
mogen zij ervaren dat onze gemeente hen niet vergeet. 
Van harte in uw aandacht aanbevolen. 
 
Zorgcentrum “Riederborgh”, Boksdoornstraat 2,  
2982 BC Ridderkerk 
- Mevr. P. Batenburg-de Vroed 
- Mevr. L.A. van Gameren-Ritmeester 
- Dhr. J.A. van Kempen 
- Mevr. A. Groenenboom-van Kessel 
- Mevr. J.T. van Mastrigt-Alderlieste 
- Dhr. M. Tiemens 
Zorgcentrum “’t Ronde Sant”, Hugo de Groothof 1,  
2984 GK Ridderkerk 
- Dhr. J.J. van Nes 
- Dhr. T. Leenheer 
- Dhr. H. Kooiman 
- Dhr. C.J.N. Kool 
- Mevr. C. Verheij-Vermaat 
G.V.T. (gezins vervangend tehuis) “De Bun”, Karper 37, 
2986 PA Ridderkerk 
- Rob Oskam 
- Lia van den Hoek 
Het Jasmijnhuis, Jasmijnstraat 4, 2982 CK Ridderkerk 
- Mevr. H. van der Staaij-van Ooijen  
Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen, Carnissedreef 280, 
3084 NN Rotterdam 
- Dhr. J.P. den Hartog 
Woonzorgcentrum Simeon en Anna, Rotterdam 
- Mevr. M. Bout 
Zorgcentrum “Reyerheem”, Torenmolen 1,  
2986 GB Ridderkerk  
- Dhr. A.J. Groeneveld 
- Mevr. P. Maaten-Lagendijk 
 
Stuur eens een kaartje aan: 
Fam. A. de Ruiter-Put 
 
 
 

Agenda 

Datum Tijd Activiteit 

Ma. 05-07 20.00 Kerkenraadsvergadering in 
De Hoeksteen 

 
Zo. 11-07 

 
10.00 

Ds. F.J. van Harten uit 
Scheveningen 
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! 
 
 
 
 
 
 
 
 


