Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk NB

ZONDAG 16 juli 2017
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. B. de Graaf, Waalwijk
Organist
: Timo van de Berg
Aanvangslied : Psalm 108: 1 en 2
Schriftlezing : Jesaja 56: 3-8
Thema
: Drieërlei ontmoeting van de
eunuch/kamerling uit Kandaké

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. W.J.J. Glashouwer,
Amersfoort
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : Psalm 105: 3 en 4
Schriftlezing : Joël 2:28–3: 3 en
Handelingen 1:3–8 en 3:17-21
Thema
: ..Opstanding en Koninkrijk..

Collecte : 1e St. Vrienden van De Hoop 2e Kerkrentmeesters 3e Energiekosten
Kerkauto: Teus Smits
Kerkauto volgende week: Wim Duizer
Bijbel leesrooster
Zaterdag 15 juli Hebreeën 10: 1-10, zondag 16 juli Psalm 20, maandag 17 juli Hebreeën 10:
11-18, dinsdag 18 juli Hebreeën 10: 19-25, woensdag 19 juli Hebreeën 10: 26-31, donderdag
20 juli Hebreeën 10: 32-39, vrijdag 21 juli Ezra 1: 1-2:58
AGENDA
Kindernevendienst
Er zal geen kindernevendienst zijn op 23 juli i.v.m. dienst in de Gereformeerde Kerk

Bereikbaarheid kerkenraad
Vanaf deze week wordt u verzocht om voor pastorale zaken contact op te nemen met scriba
W. van Dijk. Dit kan telefonisch op 0183-443794 of via de mail op
scriba@hervormdrijswijknb.nl
In de periode van 24 juli t/m 12 augustus a.s. kunt u zich wenden tot Mark van Berchum op
0183-850879 of via de mail op m.w.l.vanberchum@gmail.com

Afscheid ds. Heikoop
Zoals u in de Kerkklanken al heeft kunnen lezen willen we eind augustus afscheid nemen van
de familie Heikoop. We willen dit doen middels een afscheidsavond op DV vrijdagavond 25
augustus en een afscheidsdienst op DV zondag 27 augustus.
Als gemeente willen we ds. Heikoop en zijn gezin een cadeau meegeven. Wanneer u hier aan
bij wilt dragen kunt u dit doen door uw bijdrage in de daarvoor bestemde bus in de hal van de
kerk te doen. Wij zullen dan zorg dragen voor een passend cadeau voor de familie welke we
tijdens de afscheidsavond willen overhandigen.
Daarnaast willen we de familie deze avond een herinneringsboek aanbieden. Hebt u een mooie
herinnering, foto, wens, tekening of gedicht voor de familie Heikoop dan verzoeken wij u om

dit op één A-4tje weer te geven of te plakken o.i.d. en dit uiterlijk 14 augustus in te leveren bij
Ammy Besselink, Koekoek 11.
Indien u persoonlijk, of namens een club, vereniging o.i.d. uit onze gemeente de familie
Heikoop nog toe wil spreken, zingen o.i.d. dan verzoeken wij u om zich uiterlijk 17 augustus
a.s. op te geven bij scriba W. van Dijk (0183-443794 of scriba@hervormdrijswijknb.nl ).
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen die we krijgen zullen we eventueel een tijdslimiet
instellen.
In het ziekenhuis
Afgelopen donderdag is Nelly van Gammeren-Kant, De Rietdekker 18, 4284 VP, opgenomen in
het Beatrixziekenhuis met een virusinfectie. (5 oost, kamer 553, 4204 AA Gorinchem).

Uit het ziekenhuis
Sjaak van de Kaa is terug uit het ziekenhuis.
Bij hem is suikerziekte vastgesteld.

Bedankt
Heel hartelijk dank voor de kaarten, bloemen en andere vorm van belangstelling tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst.
Maar bovenal dank aan God Die mij tijdens en na de operaties nabij was.
Het was overweldigend.
Rina van Andel

Tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man en onze vader en opa Jan Westerlaken
hebben wij veel medeleven ontvangen. Voor alle kaarten, bezoeken en gebeden willen wij u
hartelijk bedanken. Het heeft ons gesterkt!
Familie Co Westerlaken
Kruisstraat 21
Bloemengroet
De bloemengroet gaat naar Sjaak van de Kaa die thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

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

VERANTWOORDING JUNI 2017
COLLECTES/GIFTEN
Kerkrentmeesters

541,72

Eigen Predikantsplaats

138,05

Energiekosten

137,15

Quotum Kerkrentmeesters

107,30

Onderhoud Orgel

132,75

Totaal Kerkrentmeesters

1.056,97

Zendingsbussen

115,50

Kerk in Actie: Pinksterzendingscollecte

164,05

Jeugd met een Opdracht: Michael en Linda Prins

165,70

Hagepreek

273,71

Totaal Diaconie - af te dragen

718,96

Plaatselijk Diaconaal Werk

153,70

Plaatselijk Ouderenwerk

137,05

Totaal Diaconie - plaatselijk werk

Contant geld
Collectebonnen
Totaal collectes

290,75

1.018,68
1.048,00
2.066,68

GIFTEN
Gift diaconie
Gift diaconie
Collecte huwelijksdienst

10,00
10,00
149,90

49,3%
50,7%
100%

