Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

ZONDAG 9 juli 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur (in Ger. Kerk)
Voorganger : ds. H.J.K. Gierkink
Organist
: Jac. Blankers
Aanvangslied : Ps. 47: 1, 2, 3
Schriftlezing : Psalm 119 vers 9-16 en
Kolossenzen 3 vers 12-17
Thema
: De vrucht van de Geest is…
geduld
Collecten
Kerkauto

Avonddienst: 18.00 uur
Doopdienst Eva van Berchem en
Anna Kok
Voorganger : ds. D.M. Heikoop
Organist
: Timo van de Berg
Liturgie aanwezig

: 1e diaconie, plaatselijk jeugdwerk, 2e kerkrentmeesters, 3e eigen
predikantsplaats
: Wim Duizer

Agenda
Bijbelleesrooster
Zaterdag: Lucas 10:25-37, zondag Psalm 69:1-16. maandag: Psalm 69:17-37, dinsdag:
Numeri 22:1-14, woensdag: Numeri 22:15-35, donderdag: Numeri 22:36-23:12, vrijdag:
Numeri 23:13-26.
Kindernevendienst voor zondag 16 juli
Onderbouw: Jennie en Marit
Middenbouw: Wendy en Joost
Bovenbouw: Martin
Startzondag 17 september 2017 met als thema ‘Open je ogen’
Na de succesvolle startdagen van de afgelopen jaren, willen wij ook dit jaar een startzondag
voor het nieuwe winterseizoen organiseren. Reserveer op 17 september niet alleen tijd voor de
ochtenddienst, maar houdt deze zondag ook rekening met koffiedrinken, een keuzeprogramma
en een hapje eten met elkaar. De startzondag is voor alle leden van de kerk, zowel jong als
oud en wij hopen op een goede opkomst. Het eten is ongeveer vanaf 14.00 uur. Nadere
informatie inclusief opgave-mogelijkheden volgen via berichtgeving op de nieuwsbrief.
Samen aan Tafel voor alleenstaanden
D.V. dinsdag 11 juli staat er in de Maaszaal van onze kerk weer een heerlijke maaltijd voor u
klaar. Wij verwachten u tussen 12.00 uur en 12.15 uur en natuurlijk zijn nieuwe gasten van
harte welkom (wel even opgeven).
Heeft u zich opgegeven, maar kunt u om wat voor reden dan ook er niet zijn, laat dat dan
even weten aan: Rika tel: 44 11 31 of Hillie tel: 44 24 58 Van harte welkom!
Zieken
Voor zover wij weten liggen er geen mensen uit de gemeente in het ziekenhuis
Bloemengroet
De bloemengroet is deze week voor Rina van Andel (Scholtenplein 12, 4284 EK)
Giften H.V.D.
De dames van de H.V.D. hebben in het eerste halfjaar van 2017 met het bezoeken van
gemeenteleden totaal € 95,50 aan giften ontvangen. Hiervoor iedereen hartelijk bedankt. Dit
geld wordt gebruikt om attenties te betalen.

Opbrengst Verjaardag fonds
In de 1e helft van 2017, hebben 290 jarigen € 1107.00 bijeen gebracht.
Hartelijk dank jarigen, en ook de dames die gaan feliciteren worden bedankt voor hun inzet.
Het geld is mede gebruikt als bijdrage voor een nieuwe piano.
Jubileum
DV 13 juli a.s. hopen de heer en mevr. Bouman-Lievaart, Van Ballegooijenhof 13, 4284 VL,
50 jaar getrouwd te zijn.

Personalia Gereformeerde Kerk
Simon en Claartje Branderhorst-Lievaart, Lijster 6, 4284 XK mochten op 5 juli jl. hun 55-jarig
huwelijksjubileum gedenken.
Mutaties ledenadministratie
In de afgelopen maand juni hebben de volgende mutaties in de ledenadministratie
plaatsgevonden.
Naam

Van

Naar

Bijzonderheden

Dhr. A.M.C. Kant,
Koperwiek 20,
Rijswijk

Hervormde gemeente
Rijswijk

Hervormde
gemeente Almkerk

Verhuisd naar
Borchgravestraat 32 te
Almkerk en
overgeschreven

Mw. W.M. Kant,
Kruisstraat 3, Rijswijk

Hervormde gemeente
Rijswijk

Hervormde
gemeente Almkerk

Verhuisd naar Graaf
van Hornestraat 18 te
Almkerk en
overgeschreven

Mw. B.M. van Beek,
Lohmanstraat 56,
Gorinchem

Hervormde gemeente
Gorinchem

Hervormde
gemeente Rijswijk

Verhuisd naar Koekoek
28 te Rijswijk en
overgeschreven

Mw. L.C. in ’t Veld,
mw. S.R. Rens en dhr
J.J. Rens,

Hervormde gemeente
Nieuwendijk

Hervormde
gemeente Rijswijk

Overgeschreven, adres
ongewijzigd.

Begoniastraat 30,
Nieuwendijk

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, 44 28 96
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

