Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

ZONDAG 25 mei 2014
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Rien Pullen
Aanvangslied : OTH. lied 301: 1 en 3
Schriftlezing : Psalm 89 1 : 19
Thema
: Lofprijzing

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds G C Lock, te Uitwijk
Organist
: Hans van Oudheusden
Aanvangslied : Psalm 146: 1
Schriftlezing : Daniël 2 vers 1 tm 13 en
Daniël 2 vers 14 tm 23

kindernevendienst voor alle groepen. Thema: De val van Haman (Ester 7:1-10:3)
Collecten : 1ste Plaatselijk Diaconaal Werk – 2de Kerkrentmeesters – 3de Quotum Kerkrentmeesters
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327
AGENDA:
Bijbelleesrooster
25-mei Psalm 95, 26-mei Deut 16:1-22, 27-mei Deut 17:1-20, 28-mei Hand 1:1-11, 29-mei Psalm 68:1-19,
30-mei Hand 1:12-26, 31-mei Hand 2:1-13, 1-juni Psalm 68:20-36

Donderdag 29 mei Hemelvaartsdag
Aanvang
: 9.30 uur
Voorganger : D.M. Heikoop
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Ps. 118 vers 9 en 10
Schriftlezing : Schriftlezing Psalm 47 en Lucas 24 44 : 53
Tekst
: Lucas 24 vers 52 en 53
Collecten
: 1ste Plaatselijk Jeugdwerk- 2de Kerkrentmeesters- 3de Onderhoud orgel
Kerkauto : Wim Duizer  441687
Kindernevendienst alle groepen en alle leiding aanwezig
Crèche
: Charonne Kant en Gerlinde Kant
Zondag 1 juni
Kindernevendienst voor de onder en middenbouw
Onderbouw : Maartje v H en Maartje S
Middenbouw : Wendy en Dieke
Bovenbouw : 1e zondag v.d. maand: géén KND
Crèche
: Carolien Kant en Heidi Kant
Collecten:1ste Diaconaal Quotum– 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud Kerk
Kerkauto
: Ochtend: Hille Hooghiemstra  442686 Avond: Ko Kraaij  442825
Meeleven
Mevr. M. Kant- Lobregt (Mr. J.N. Scholtenplein 2, 4284 EK ) is opgenomen in het ziekenhuis, maar
hoopt zaterdag as weer thuis te komen.
Mevr. Vos- van Essen (Maasdijk 30) mocht weer thuis komen.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week als bemoediging naar Dhr. C. Tamerus (Zesmorgen 15, 4284EW)
die weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis.
Jarig
D.V. 1 juni a.s. hoopt Mevr. A. Verhey- Smits (Burg. Scholtenplein 16) haar 82ste verjaardag te
gedenken.

Huwelijksjubileum
D.V. 31 mei hopen Dhr. en Mevr. A. v/d Werken- J.L. van Tilburg (Zesmorgen 11, 4284 EW) 40
jaar getrouwd te zijn, waarmee wij hun van harte mee feliciteren.

LOPEND VUURTJE KERKENFIETSTOCHT ZATERDAG 7 JUNI AS
Op zaterdag 7 juni as wordt alweer voor de 8ste keer de kerkenfietstocht Lopend Vuurtje
gehouden.
Dit jaar is de Hervormde kerk weer open, om vanaf 9.30 uur van start te gaan. Je kan een
fietstocht rijden van 25, 40, 60 of 100 kilometer. Het thema van dit jaar is: HET WOORD.
NAV het thema zullen wij in de Hervormde kerk een fotoreportage laten zien van de TOGASHOW
voor in de kerk, van afgelopen maart gehouden in onze kerk.
Dit was toen een groot succes, wij willen jullie dat nu ook laten meemaken.
In 2007 was de eerste kerkenfietstocht, toen deden er 18 kerken mee uit het Land van Heusden en
Altena. Maar nu 7 jaar later doen er al 58 kerken mee aan kerkenfietstocht.
Niet alleen in het Land van Heusden en Altena, nu ook in de Alblasserwaard,
Dongemond, maar nu ook in de Bommelerwaard.
Afhankelijk hoe ver je wilt fietsen, en welke kant wil op gaan, kun je vele kerken bezoeken.
Voor het goede doel is door de kerken gekozen voor stichting Njokuti, opgericht door doctoren van
het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Deze stichting is gevestigd in Gorinchem. Zij stellen zich als
doel om kinderen in Tanzania en Kenia orthopedische hulp te bieden dmv operaties om die
kinderen weer een goed bestaan te geven in de maatschappij. Doctoren Dr. de Gardeijn en Dr. de
Vries verbonden aan het Beatrixziekenhuis gaan 1 of 2 keer jaar op hun eigen kosten naar Afrika
om deze kinderen te helpen. Maar er hebben nu al vele doctoren uit het hele land zich vrijwillig
aangeboden aan deze stichting, om vrijwillig mee te helpen, op eigen kosten.
De operaties kosten geld, daarom willen wij als Stichting Lopend Vuurtje steunen en fietsen dit jaar
graag voor stichting Njokuti. Diverse doctoren uit het hele land hebben zich al aangemeld om mee
te fietsen voor het goede doel.
Maar wij hebben nog een oproep aan alle gemeenteleden, wij zoeken nog Bijbels van nu en van
vele jaren terug in welke vorm dan ook, ook kinderbijbels van vroeger en van nu om daar ook een
expositie te kunnen geven in onze kerk, want dit jaar is het thema "HET WOORD."
Er staan nu al collecte bussen klaar achter in de kerk om alle giften in te doen, namens NJOKUTI
hartelijk dank!!!!!!!!!!!! Volgende week krijgen jullie meer informatie.
Reactie Gerrit en Greetje van Drunen, Stoep 4, GDrunen@zonnet.nl
Op toonhoogte lied 301 vers 1 en 3
1. Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

3. Prijst de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer!

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

