Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 18 mei 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. L .van Wingerden,
te ‘s-Hertogenbosch
Organiste
: Hanneke Ermstrang
Aanvangslied : Gezang 268 vs. 1 en 3
Schriftlezing : Nehemia 9 vs. 6-15, Psalm 23
en Johannes 10 vs. 1-18

Avonddienst: 18.00 uur
Jeugddienst
Voorganger : Wim Bevelander
Piano & gitaar: Marc & Yvonne Jongsma
Liturgie aanwezig

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: “Mordechai gehaat en geëerd (Ester 5:9-6:14)
Collecten : 1ste Plaatselijk Jeugdwerk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Kerkauto : Teus Smits  441445
Agenda:
Bijbelleesrooster
18-mei Psalm 98, 19-mei Deut. 11:10-32, 20-mei Deut. 12:1-19, 21-mei Deut. 12:20-32,
22-mei Deut. 13:1-19, 23-mei Deut. 14:1-29, 24-mei Deut. 15:1-23, 25-mei Psalm 95
Jeugddienst Zondag 18 mei
‘An apple a day keeps the doctor away’
Snoep verstandig, eet een appel. Een oude reclame uit de jaren ‘80.
Fruit eten is goed voor je gezondheid. Het bevat vitaminen die je lichaam
versterken en het geeft je energie. We weten ook dat het beter is dan een
vette hap of een zak snoep.
Je raadt het misschien al: deze jeugddienst gaat over de vruchten van de
Geest.
‘Vrucht van de Geest’ is een bijbelse term die de 9 zichtbare
eigenschappen van een waar Christelijk leven samenvat. Wil je weten
welke dat zijn? Lees alvast eens Galaten 5: 22-23.
Spreker & zang: Wim Bevelander (www.wimbevelander.nl)
Piano & gitaar: Marc & Yvonne Jongsma
We zien je graag op zondagavond 18 mei om 18.00uur in de kerk, tot dan!
Woensdag 21 mei
10.00 uur
Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)
Zaterdag 24 mei
Rommelmarkt
Zaterdag 24 mei a.s. wordt weer de jaarlijkse rommelmarkt gehouden op het schoolplein van
basisschool de Kandelaar.
Een groot aantal 2e hands, maar zeker nog bruikbare spulletjes zullen worden aangeboden.
U bent van harte welkom vanaf 8.00 tot 14.00 uur.
Houdt u niet zo van struinen langs de kramen en snuffelen tussen de “rommel”.
Geen probleem, wij hebben de koffie voor u klaar staan en er is van alles te snoepen en te eten.
Ook de kinderen zullen zich niet vervelen, er zijn verschillende spelletjes met leuke prijsjes !
Wie weet valt u zelf ook nog in de prijzen tijdens de verloting om 11.00 uur waarbij goed gevulde
boodschappenmanden te winnen zijn. Dit jaar hebben we ook een groot assortiment lp’s.
Kortom, reden genoeg om de rommelmarkt een bezoekje te brengen !

Zondag 25 mei
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Annette en Suzan
Middenbouw : Denise en Maaike
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Rianne van Helden en Agnes van der Nat
Collecten : 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
Meeleven
In het Beatrix ziekenhuis verblijft Dhr. C. Tamerus afd. oost kamer 343
Personalia Gereformeerde Kerk
Zr. Toos Klootwijk-Schouten, (Parallelweg 29, 4283 GR) die vorige week onverwacht opgenomen
werd in het ziekenhuis, mocht afgelopen week weer thuis komen.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Mevr. W. Lievaart –van Cuijk
(Nieuwstraat 17) die thuis kwam uit het ziekenhuis.
Verjaardag
D.V. 20 mei hoopt mevr. J.A. Baks-van Someren, (Nieuwstraat 11, 4284VJ) 94 jaar te worden en
Mevr. T van Helden- Kant (Mr. J.N. Scholtenplein 8, 4284EK) 81 jaar en D.V. 26 mei Mevr. J.
Sonnema v/d Nat, (Dorpsstraat 7,4284EE) 84 jaar te worden. Waarmee we hun van harte
feliciteren.
Bedankt,
Op 2 mei mocht ik mijn 92ste verjaardag vieren. Hierbij wil ik iedereen bedanken die, op wat voor
wijze dan ook, hieraan heeft gedacht. Het is erg fijn te ervaren dat zovelen nog met mij meeleven
hoewel ik al zo lang in de Lemmenskamp verblijf.
Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert
de trouwe hoede en zegen van Hem die 't al regeert.
Met dankbare groet, C.E. van Helden- van Oudheusden, Weth. de Joodestraat 2, kamer 325
4285 CD WOUDRICHEM
Ouderenreisje 65 +
D.V. 17 juni is er het Ouderenreisje . Wij hopen deze dag een bezoek te brengen aan het
Nationale Vlasserij-Suikermuseum in Klundert.
We hopen rond de klok van 20.00 uur weer thuis te komen.
De kosten per persoon bedragen € 50.00.
In week van 2 t/m 6 juni komen we dit bedrag bij u ophalen.
U kunt zich opgeven voor : Rijswijk: Tonny Besselink tel: 441956
Zwaluw Reizen staat voor: in Rijswijk: 9.00 uur bij de Geref.Kerk
U kunt zich opgeven t/m donderdag 22 mei.

Mededeling van de koster:
De koster wordt waargenomen door Joost van Gammeren, het betreft de zondag van 25 mei. Zijn
tel: 442606. Kopieerwerk graag ruim op tijd inleveren bij: Kees Ottevanger tel: 441131.

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 of op papier bij: Riekske Kant, riekskekant@gmail.com Nieuwstraat 12, Rijswijk (Tel.: 442560).
Website: Hervormde Gemeente Rijswijk: www.hervormdrijswijknb.nl

