Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

ZONDAG 6 AUGUSTUS 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur in de Ger. Kerk
Voorganger : Ds. E. Quaak-Kloet,
Prinsenbeek

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Dhr. R. Verkaik, H’veld
Organist
:
Aanvangslied : OT 301: 1, 2 en 3.
Schriftlezing : Filippenzen 4: 1-9
Tekst
: Filippenzen 4: 2
Thema
: Wat is er aan de hand met
Euodia en Syntiche? Wat kunnen we van
hun situatie leren?

Kindernevendienst voor alle groepen 13 augustus 2017
Onderbouw: Annette B, Iris
Middenbouw: André, Thom
Bovenbouw: Caroline
Crèche: Agnes van der Nat, Evi van der Nat en Léon Treffers
Collecten voor 13 augustus 2017: 1. Kerk in actie (zomerzendingscollecte),
2. Kerkrentmeesters, 3. Eigen predikantsplaats

Collecten
: 1. Diaconie (Plaatselijk jeugdwerk), 2..Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Kerkauto
: 9.30 uur Hille Hooghiemstra: 44 26 86, om 18.00 uur: Ko Kraaij: 44 28 25
Kerkauto volgende week: Gerrit van Drunen: 44 29 71
Bijbel leesrooster
Zondag 6 aug. Psalm 11, maandag 7 aug. Lucas 14:1-6, dinsdag 8 aug. Lucas 14:7-14,
woensdag 9 aug. Lucas 14:15-24, donderdag 10 aug. Lucas 14:25-31, vrijdag 11 aug. Lucas
15:1-17, zaterdag 12 aug. Lucas 15:18-27, zondag 13 aug. Psalm 14

AGENDA
In memoriam ds. Bevelander
Maandag 31 juli is ds. Bevelander, voormalig predikant van de Hervormde Gemeente Rijswijk,
overleden. Hij werd 60 jaar.
Willem Cornelis Pieter Bevelander werd op 14 april 1957 in Oud-Vossemeer geboren. Hij
studeerde theologie in Utrecht en werd in 1993 predikant van de Hervormde Gemeente te
Rijswijk (NB). Daarna stond hij in Alblasserdam (2003) en Enter (2010).
Ds. Bevelander ging in december met vervroegd emeritaat omdat hij ernstig ziek was. Na zijn
afscheid van Enter verhuisde hij naar Alblasserdam.
Na een periode van ziekte waarin hij telkens mocht getuigen van de hoop op God, is hij tot zijn
Heere geroepen, zoals ook de tekst van Psalm 23:6 op de rouwkaart aangeeft: Ik zal in het
huis van de HERE verblijven tot in lengte van dagen.
De begrafenis heeft zaterdag 5 augustus plaats gevonden.
We zijn verdrietig, maar ook dankbaar dat ds. Bevelander Thuis is gehaald door zijn Heer en
Heiland, van Wie hij mocht getuigen en over Wie hij mocht preken. In de jaren dat hij onze
gemeente mocht dienen, was hij velen tot zegen. Hij deelde het evangelie van Christus rijk en
gunnend uit.
Onze gedachten en gebed gaan uit naar Jenny, Dieke en Ruben, Anneke en Job, Marleen en
moeder Van Steenoven-van Leeuwen.

Postadres van de familie Bevelander is: Roerdompstraat 22, 2953 ER Alblasserdam.
Gebedskring
Op 8 augustus om 19.00 uur zal er Gebedskring zijn bij Jennie Kant, Lijster 12, tel. 44 26 54
Samen aan tafel voor alleenstaanden
D.V. 8 augustus is er weer de maaltijd voor de alleenstaanden. We hopen u weer een heerlijke
maaltijd te serveren.
Het zal een zomerse maaltijd zijn, zoals altijd in de vakantieperiode, omdat er een aantal van
het kookteam op vakantie zijn. Maar het zal zeker niet minder smaken. Wij hebben er zin in
om u weer een paar gezellige uurtjes te bezorgen.
Ook alvast dank aan de chauffeurs die ook deze keer weer bij u voor zullen rijden en na afloop
weer op zullen halen.
Kunt u er om wat voor reden niet aanwezig zijn dan graag even een telefoontje naar Rika, tel:
44 11 31 of Hillie, tel: 44 24 58
Nieuwe gasten zijn natuurlijk van harte welkom, maar wilt u zich wel even opgeven?
En een vriendelijk verzoek om, als het mogelijk is, gepast te betalen: € 5.00 per persoon.
U bent welkom komende dinsdag tussen 12.00 uur en 12.15 uur in de Maaszaal van de Herv.
Kerk in Rijswijk.
Bloemengroet
De bloemengroet gaat deze week ter bemoediging naar de familie Kraaij, Maasdijk 12a.
Van de Zendingscommissie
12 augustus as. hoopt Kees den Toom (zendingswerker in Zwitserland) zijn verjaardag te
vieren.
Wilt u hem verrassen met een kaartje dan volgt hier het adres: Schonenhofstr. 5, CH 8500
Frauenfeld, Zwitserland.
D.V. 15 okt. hopen zij in de morgendienst in ons midden te zijn, om ons te vertellen over hun
werk daar.

De kerkenraad wenst u allen goede en gezegende diensten toe.
Informatie voor de nieuwsbrief dient uiterlijk vrijdagavond 17.00 uur ingeleverd te worden.
Bij voorkeur per e-mail nieuwsbrief@hervormdrijswijknb.nl
Of op papier bij: Ank van de Kooij, Van Ballegooijenhof 23, tel. 44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

