Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

Zondag 15 oktober 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur,
Zendingsdienst
Met medewerking van Kees en Rahel den
Toom
Voorganger : ds. N.W. van den Houten,
Ede
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Psalm 122:1
Schriftlezing : Leviticus 16: 1-10, 20-22, 29-31

Avonddienst : 18.00 uur
Voorganger : ds. N.J. Dekker, Almkerk
Organist
: Adriaan van Wijk
Aanvangslied : Psalm 35: 3, 10
Schriftlezing : Micha 6: 1-8
Tekst
: Micha 6: 3

Kindernevendienst
15 oktober: onderbouw: Jolanda en Anna, middenbouw: Denise en Charonne, bovenbouw: Ria

22 oktober: onderbouw: Hanneke en Danine, middenbouw: Wendy en Thom, bovenbouw: Martin
Leiding crèche
15 oktober: Carolien Kant, Heidi Kant, Mirjam Elshout
22 oktober: Elike Treffers, Sandra van Tilborg, Mariëlle Oudshoorn
Collecten
: 1. Kerk in actie, 2. Kerkrentmeesters, 3. Energiekosten
Collecten volgende week: 1. Plaatselijk jeugdwerk, 2. Kerkrentmeesters, 3. Onderhoud
orgel
Kerkauto
: Teus Smits, tel. 44 14 45
Kerkauto volgende week: Dick van Vugt, tel. 44 23 27
Bijbel leesrooster
Zondag 15 okt.: Ezechiël 21: 33-37, maandag 16 okt.: Ezechiël 22: 1-16, dinsdag 17 okt.:
Ezechiël 22: 17-31, woensdag 18 okt.: Psalm 135, donderdag 19 okt.: Jeremia 7: 1-15,
vrijdag 20 okt.: Jeremia 7: 16-28, zaterdag 21 okt.: Jeremia 7: 29-8:3, zondag 22 okt.:
Jeremia 8: 4-17
Koffiedrinken na de dienst
Er is na de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten onder genot van koffie, thee of limonade.
Uitnodiging mannenontbijt zaterdag 21 oktober
4 keer per jaar komen we als mannen op zaterdagmorgen bij elkaar om, na een lekker ontbijt,
Gods Woord te openen. Dat doen we meestal aan de hand van een thema wat belicht wordt uit
de Bijbel. Deze keer staat centraal het bekende profetische woord uit het Bijbelboek Joël; en
ook het boek Daniel.
“Ik zal van mijn Geest uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren,
uw ouden zullen dromen dromen en jongelingen zullen gezichten zien”
Wat heeft dit Bijbelgedeelte te zeggen voor ons, vandaag? Wat wordt ermee bedoeld?
Dit zijn vragen waar we met elkaar over nadenken.
Kom a.s. zaterdag naar het eerste mannenontbijt van dit seizoen. De koffie staat klaar vanaf
7.45 uur. Graag aanmelden, voor donderdag 19 oktober, bij: Huib van Anrooy, tel. 44 26 60 of
Kees van Tilborg, tel. 44 19 04.

Helpende handen
Voor het schoonmaken van de kerk kunnen wij nog wel wat vrijwilligers gebruiken.
Het betreft de maandagmiddag en de woensdagmorgen. We zijn zo ongeveer 1½ uur bezig.
U bent dan 1 keer in de maand aan de beurt.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij: Jetty Duizer tel: 44 16 87 of Hillie van Breugel tel.
44 24 58
Herfstfair
Om op de herfstfair qua kleding een goed aanbod te hebben voor moeders van baby's en
kleine kinderen, wil ik vragen: wie o wie heeft er nog kleding voor deze doelgroep over?
In te leveren bij Agnes van der Nat, Maasdijk 18 (mag aan de achterkant neergezet worden).
Bedankt (1)
Iedereen hartelijk bedankt voor de getoonde belangstelling na het ongeluk en de operatie van
mijn man. Dit heeft ons zeer goed gedaan.
De heer van mevr. W. van Anrooij, Gherstkamp 26.
Bedankt (2)
Lieve mensen,
40 jaar samen. 40 jaar lief en leed gedeeld. Die mijlpaal moest gevierd worden.
Dankbaar zijn we voor de tijd, de gezondheid en mensen om ons heen.
We willen via deze weg iedereen hartelijk dank voor de felicitaties, kaarten en bloemen, die wij
mochten ontvangen. Fijn om ons gedragen, gesteund en een te voelen met onze
gemeenteleden.
Met vriendelijke groet, Rien en Ineke Elshout
Bloemengroet
De bloemengroet van de gemeente gaat deze week naar de heer I. Hak, Mr. Scholtenplein 30.

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

