Nieuwsbrief

Hervormde Gemeente Rijswijk (N.Br)

Zondag 15 juni 2014
Voorbereiding Heilig Avondmaal
Ochtenddienst: 9.30 uur
Voorganger : Ds. B.A. Belder te Brakel
Organist
: Timo van den Berg
Aanvangslied : Psalm 108 : 1
Schriftlezing : Handelingen 10 : 1 – 28
Verkondiging : Handelingen 10 : 28
Thema : God doorbreekt de grenzen

Avonddienst: 18.00 uur
Voorganger : Ds. D.M. Heikoop
Organist
: Jeroen de Weerdt
Aanvangslied : Ps. 63:3
Schriftlezing : Jer. 2:1-11 en Op. 2: 1-7
Tekst v/d preek: Op. 2: 5a

Kindernevendienst voor alle groepen. Thema: Paulus en de gemeente van Rome (Romeinen 1: 1-17)
Kerk auto : Teus Smits  441445
Collecten: 1ste Werelddiaconaat – 2de Kerkrentmeesters – 3de Energiekosten
Agenda:
Bijbelleesrooster
15-juni Psalm 145, 16-juni Hand 5:21b-33, 17-juni Hand 5:34-42, 18-juni Titus 1:1-9,
19-juni Titus 1:10-16, 20-juni Titus 2:1-10, 21 juni Titus 2:11-15, 22-juni Psalm 76
Maandag 16 juni
20.00 uur
Kerkenraadsvergadering
Dinsdag 17 juni
Ouderenreisje 65+
D.V. a.s. dinsdag 17 juni is het dan zover.
En omdat we mensen op de wachtlijst moesten zetten voor het reisje, hebben we vorige week bij
de Zwaluw gelukkig nog een grotere bus kunnen regelen. Nu gaan we niet met 54 personen op
pad, maar met maar liefst 62 personen. Geweldig, we zijn als commissie hier erg blij mee.
En we gaan er met z’n allen een gezellige dag van maken.
Als herinnering nog even de vertrek tijden. Rijswijk 09.00 uur bij de Gereformeerde Kerk.
We rijden dan om 09.10 uur hier weg.
’s Avonds hopen we rond de klok van 20.00 uur weer thuis in Giessen-Rijswijk te zijn.
Woensdag 18 juni
10.00 uur

Gebedskring bij Jennie Kant (Lijster 12)

19.15-19.45uur
Bezinningsbijeenkomst:
woensdag a.s. hopen we een bezinningsbijeenkomst te hebben ter voorbereiding op het Heilig
Avondmaal. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het voorvak van de kerk en duurt van 19:15 –
19:45 u. Ik hoop dat velen aanwezig zullen zijn, om samen met elkaar op deze manier invulling te
geven aan de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Mochten er voor u belemmeringen zijn om
aan het Heilig-Avondmaal deel te nemen (waar voorheen het Censura morum voor gehouden
werd) dan kunt u kontact opnemen met uw wijkouderling, om zodoende hopelijk deze belemmering
uit de weg te helpen. Deze bezinningssamenkomst in de Kerk, is te beluisteren via de kerktelefoon
Zondag 22 juni Heilig Avondmaal
Kindernevendienst voor alle groepen
Onderbouw : Maartje S en Maartje v H
Middenbouw : Dieke en Denise
Bovenbouw : Martin
Kindercrèche : Hanneke de Fijter en Willeke Kant
Collecten
:1ste Lemmenskamp – 2de Kerkrentmeesters – 3de Onderhoud orgel
Kerkauto
: Dik van Vugt  442327

Meeleven
In het Beatrixziekenhuis verblijft Mevr. M Kant- Lobregt (Scholtenplein 2)
Thuis gekomen uit het ziekenhuis zijn Mevr. H Hol – Nieuwenhuizen (Enghweg 14)
Mevr. B. van Vugt – Nieuwenhuizen (De Nachtegaal 30) en Mevr. W Hartman v/d Kaa (De
Rietdekker)
Dhr. C. Tamerus verblijft nog in het Zieken Gasthuis afd. Lijpoort 8 in Gorinchem.
PERSONALIA Gereformeerde Kerk
Maandag 16 juni zijn Piet en Dina Crielaard (Lijster 10, 4284 Rijswijk) 60 jaar getrouwd.
Bloemengroet
De bloemen gaan deze week ter bemoediging naar Mevr. W Hartman v/d Kaa (De Rietdekker)
Bedankt!
Langs deze weg willen wij u als gemeente hartelijk bedanken voor de, vele kaarten en andere
vormen van felicitaties bij ons 40 jarig huwelijks jubileum.
Het was hartverwarmend zoveel medeleven te ervaren. Nogmaals hartelijk dank.
Adrie en Netty van de Werken.
Kort verslag van Lopend Vuurtje kerkenfietstocht 2014
Afgelopen week zaterdag is weer de kerkenfietstocht gehouden.
Onze kerk werd druk bezocht, vele positieve reacties gehad die dag, het was gezellig.
Vooral van de dia presentatie en ook van de foto presentatie van de Toga show, deze keer was
het Thema" Het WOORD". Diverse mensen willen ook deze Toga show in hun kerk laten zien
Ook vele complimenten over de soep die wij verkochten voor het goede doel.
Daarom alle gemeenteleden hartelijk bedankt om pannen soep te maken.
Er zijn bijna 10 pannen soep verkocht!
Tevens bedanken wij Grad van Wijgerden uit Brakel voor de gezongen liederen, Rien Pullen,
Hanneke Ermstang, en Timo v. d. Berg voor de muzikale inbreng deze dag.
Het was heel mooi voor opvulling die dag, vele complimenten gehad.
Ook dank aan Anky Kolbach die weer schitterende bloemstukken heeft gemaakt voor Lopend
Vuurtje.
Wij hebben bloemstukken gebracht naar Mevr. van Hattum voor medeleven, na het trieste bericht
van het overlijden van haar zoon, maar ook naar bejaardentehuizen.
Ook bedanken wij de medewerkers die op vrijdagavond de kerk mee hielpen in te richten, en om
de kerk weer zaterdagavond in orde te maken voor de zondag.
Het was een geweldige zaterdag, tot over 2 jaar als onze kerk weer open is.
De tussenopbrengst is voor St Ngutii is ruim € 10.000.= !!!! Onze opbrengst is: € 414, 50
Groeten, Gerrit en Greetje van Drunen

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

